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BAKGRUND: 
Konflikthantering är en stor del av en lärares vardag. Eftersom konflikthanteringen ibland 

tar tid från den planerande undervisningen kan eleverna gå miste om ämneskunskaper. Vi 

anser att både svenskämnet och estetiska uttrycksmedel bäst går att kombinera med skolans 

konfliktarbete. Därför redogör vi för olika författares syn på svenskämnet och estetiska 

uttrycksmedel. Vi har också valt ut mål ur kursplanen i dessa ämnen som vi anser är 

relevanta. Olika författares syn på konflikhantering och konfliktförebyggande arbete lyfts 

också fram.  

 

SYFTE: 
Syftet är att studera hur ett antal lärare arbetar konfliktförebyggande i klassrummet samt hur 

de hanterar konflikter genom att använda svenska och estetiska uttrycksmedel på ett sätt som 

främjar elevernas lärande.  

 

METOD: 
Studien bygger på halvstrukturerade intervjuer med åtta verksamma lärare i år 1-6.  

 

RESULTAT: 
Samtliga pedagoger anser att arbetet med konflikter är viktig för elevernas välmående. De 

flesta av de tillfrågade har inte reflekterat kring hur de kombinerar konfliktarbetet med 

ämnena svenska och estetiska uttrycksmedel. Under våra intervjuer, då de tvingades 

reflektera över sitt arbetssätt, visade det sig dock att de flesta på flera olika sätt använder sig 

av ämnena som medel i arbetet med konflikter.    
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1. Inledning 

Konflikthantering av olika slag är en del av en lärares vardag. Vi hade förhoppningar om att 

få en bra utbildning i konflikthantering under vår utbildning på lärarhögskolan. Vi anser dock 

att denna varit långt ifrån tillräcklig. Vi vill ha mer kunskap inom området inför våra 

kommande yrkesår. I statens offentliga utredning (SOU 2008:109) En hållbar lärarutbildning 

kritiseras den nuvarande lärarutbildningens undervisning i konflikthantering. Den bör ha en 

större plats i den nya lärarutbildningen.  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett att mycket av de planerade 

undervisningstimmarna har gått till att lösa konflikter som uppstått. Det är viktigt att läraren 

tar sig tid att hantera och lösa de konflikter som uppstått och som eleverna inte själva klarar 

att lösa. Detta eftersom olösta konflikter stör undervisningen. Genom att hjälpa eleverna att 

lösa konflikter som uppstått bidrar vi till att stärka elevernas självkänsla och de upplever att 

de och deras problem blir tagna på allvar. Läraren ger samtidigt eleverna metoder för att 

själva klara av att lösa de konflikter de hamnar i. Att hantera konflikter elever emellan är en 

lärares skyldighet och nödvändigt för elevernas utveckling. Trots detta anser vi att det kan ta 

för stor plats och för mycket tid av undervisningen. Tillägnan av ämneskunskaper går då till 

viss del förlorad. Vi ställer oss därför frågan om det går att kombinera konflikthantering och 

inlärning av ämneskunskaper.  

Vi har valt att fokusera vår studie på två ämnesområden; estetiska uttrycksmedel samt 

svenskämnet. Vi är övertygade om att dessa ämnen går att kombinera med konflikthantering 

på ett sätt som samtidigt främjar elevernas lärande. Genom forumspel och drama kan eleverna 

lära sig att se sin egen roll i en konfliktsituation samt se hur en konflikt kan förändras och 

lösas då de inblandade agerar annorlunda och eleverna lär sig att se andras perspektiv. 

Samtidigt som detta görs tränas elever i att ta ställning och genom spelet visa det för 

kamraterna. I musik och bild kan eleven bearbeta och uttrycka starka känslor som ofta 

förekommer i konflikter. Bilden och musiken fungerar på så vis som ett extra språk. Så 

främjas elevens förmåga att kommunicera med hjälp av bilder och musik. De utvecklar också 

förmågan att analysera och samtala om bilder och musik.  

Svenskämnet kan användas i det förebyggande arbetet och i hanteringen av konflikter. Att 

arbeta med skönlitteratur som är elevnära och behandlar olika konfliktsituationer är ett sätt att 

kombinera konflikthantering och svenska. Ett annat sätt är att arbeta med sagor där olika 

dilemman ofta förekommer. I arbetet med sagor får eleverna diskutera dessa dilemman och 

fundera kring hur de kan lösas samtidigt som de tillägnar sig ämneskunskaper i svenska. 

Expressivt skrivande som loggbok och dagbok är ett utmärkt sätt att låta eleverna formulera 

sina tankar i ord och reflektera över en händelse. 

Vi tror att det perspektiv på konflikthantering vi valt studera är relativt outforskat. Vi tycker 

därför att det ska bli spännande att se om och i så fall hur konflikthantering kombineras med 

skolämnen för att samtidigt utveckla elevernas kunskaper. 

 

 

 

     



6 

 

1.1 Syfte 

Syftet är att studera hur ett antal lärare berättar om hur de arbetar konfliktförebyggande i 

klassrummet samt hur de hanterar konflikter genom att använda svenska och estetiska 

uttrycksmedel på ett sätt som främjar elevernas lärande.  

1.2 Frågeställningar  

På vilket sätt arbetar lärare konfliktförebyggande i klassrummet? 

Hur använder lärare sig av svenska och estetiska uttrycksmedel i det konfliktförebyggande 

arbetet för att elever ska tillägna sig ämneskunskaper inom dessa områden? 

På vilket sätt hanterar lärare konflikter som uppstått i klassrummet? 

Hur tar lärare sig an konflikter som uppstått under skoltid för att hantera dem samtidigt som 

elever tillägnar sig ämneskunskaper i svenska och estetiska uttrycksmedel? 

1.3 Definition av konflikt 

Vi kommer här definiera begreppet konflikt. Det gör vi för att förtydliga vad vi syftar på då vi 

använder begreppet och för att ha en tydlig avgränsning i vår studie. Vi antar att kränkande 

behandligt och mobbning kan blandas ihop med konflikt vilket vi inte anser är korrekt. Vi är 

övertygade om att kränkande behandling och mobbning har en större omfattning och kräver 

mer insatser än den vardagliga konflikthanteringen. Vi tror dock att de vardagliga konflikterna 

kan leda till kränkande behandling och mobbning om de inte hanteras och tas på allvar. 

Ordet konflikt kommer enligt Svedberg (2007) från latinets conflictus vilket betyder 

sammanstötning. Enligt nationalencyklopedin betyder konflikt motsättning, strid eller tvist 

som kräver lösning. Det finns många olika definitioner av ordet men de flesta är överens om 

att en konflikt uppstår när några individers mål och intressen är svårförenliga (Svedberg 

2007).  Utas Carlsson (2001) definierar konflikt såhär: ”Konflikt föreligger när parter inte är 

överens och när åtminstone en av dem hyser negativa känslor p.g.a. detta.” (s. 50). Hon 

skriver vidare att konflikter inte alltid behöver vara negativa utan nödvändiga för varje 

individs personliga utveckling. Det är när vi brister i vår förmåga att hantera konflikter 

konstruktivt som vi känner obehag vid tanken på en konflikt. Carlson och Nilson (2002) 

menar att när en konflikt tas tillvara på ett konstruktivt sätt blir den positiv. Om konflikten 

däremot tillvaratas på ett destruktivt sätt blir den problematisk. De skriver vidare att alla 

konflikter har gemensamt att de inblandade parterna är känslomässigt engagerade. Detta 

engagemang innefattar ofta en känsla av förolämpning vilket i sin tur påverkar självkänslan 

hos de inblandade. 
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2. Bakgrund 

Vi kommer i detta kapitel redogöra för forskning och litteratur som är relevant för vår studie. 

De författare och forskare vi valt att använda oss av har skrivit vetenskapliga artiklar, 

avhandlingar eller någon form av litteratur som är publicerad i utbildningssyfte. Inledningsvis 

beskriver vi de delar i styrdokumenten som kan kopplas till vår undersökning. Det gör vi 

eftersom all pedagogisk verksamhet ska genomsyras av dessa dokument.  Vår studie har fokus 

på hur lärare förebygger och hanterar konflikter för att eleverna samtidigt ska tillägna sig 

ämneskunskaper. Vi har sökt men inte hittat tidigare forskning eller litteratur inom detta 

område. Vi har därför valt ut relevant litteratur och tidigare forskning om konflikter, svenska 

och estetiska uttrycksmedel som vi kan koppla till vårt syfte. Vi kommer alltså redogöra för 

konflikthantering och de olika ämnena i separata delar.  

2.1 Policytexter 

Nedan följer en redogörelse för delar ur läroplanen och kursplanen i svenska, bild och musik 

som vi anser är relevanta för vår studie. Alla som arbetar inom skolan är skyldiga att följa 

policytexterna.  

2.1.1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94) 

Läroplanen har fastställts av regeringen och det finns en läroplan för varje skolform. 

Läroplanen anger de värden som undervisningen i skolan ska bygga på 

(Utbildningsdepartementet 1998). Den beskriver att det offentliga skolväsendet vilar på 

demokratisk grund och skolans verksamhet ska därför alltid präglas av grundläggande 

demokratiska värderingar. Det innebär att skolans personal måste arbeta medvetet och aktivt 

för att förankra grundläggande värden så som alla människors lika värde, människors 

okränkbarhet, kamratlighet med svaga och utsatta samt jämställdhet. Personalen ska också 

motverka trakasserier av individer eller grupper. Den enskilda läraren ska ha en öppen 

diskussion i klassrummet om samhällets värdegrund och vad det innebär för det personliga 

handlandet. Diskussionerna ska också handla om värderingar, uppfattningar och problem samt 

utifrån dessa skapa regler för arbetet och gemenskapen i den egna klassen 

(Utbildningsdepartementet 1998). Vidare beskriver läroplanen skolans ansvar att skapa en 

levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. Alla elever i skolan ska bemötas 

med respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska också sträva efter att varje elev visar 

respekt och hänsyn för och stödjer andra människor samt att eleverna utvecklar en vilja att 

agera för andras bästa.    

Läroplanen betonar att skolan ska sträva efter att eleverna, grundat på personliga erfarenheter 

och kunskaper utvecklar och uttrycker etiska ställningstaganden. Skolan ska också främja 

elevernas förståelse för andra människor och förmågan till inlevelse. Språk och lärande är 

nära förenat med elevens identitetsutveckling. Genom att skolan skapar tillfällen att samtala, 

läsa och skriva ges eleven möjlighet att utveckla tillit till sin egen språkliga förmåga. 

Läroplanen betonar vikten av att eleverna ska få uttrycka sina kunskaper på många olika sätt. 

Genom till exempel drama, musik, bild och text ska eleverna få uppleva känslor och 

stämningar samt utveckla dessa uttrycksformer. 
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2.1.2 Kursplaner 

Syftet med vår studie är att ta reda på hur lärare förebygger och hanterar konflikter genom att 

använda sig av ämnet svenska och estetiska uttrycksmedel på ett sätt som samtidigt främjar 

elevernas lärande i ämneskunskaper. Vi har valt att beskriva de delar ur kursplanerna i 

svenska, bild och musik som vi anser går att tillämpa i arbetet med konflikter.   

2.1.3 Kursplanen i svenska 

Svenskämnet skall sträva efter att stimulera eleverna till att reflektera och värdera samt 

utveckla kommunikationsförmågan, tänkande och kreativitet. Svenskämnet ska stärka 

elevernas identitet och förståelse för sig själv och andra människor med annorlunda kulturell 

bakgrund. Skönlitteratur förmedlar kunskaper och värderingar och är en viktig del i elevens 

identitetsutveckling. Skönlitteratur, film och teater ger tillfällen till att utveckla empati och en 

förståelse för andra. Det bidrar till ökad förståelse för det som är annorlunda och ger 

möjligheter till omprövning av attityder och värderingar. Skönlitteratur, film och teater ska 

också vara medel för lärande och utifrån de upplevelser de får genom dessa ska elevernas 

erfarenheter diskuteras. Eleverna behöver hela tiden få möjligheter att använda sitt språk i 

meningsfulla sammanhang. När eleverna talar, lyssnar, läser, skriver och tänker, alltså 

använder sitt språk i meningsfulla sammanhang utvecklar de språkfärdigheter (Skolverket 

2000).  

Följande av kursplanens strävansmål är tillämpbara i arbetet med konflikter då de strävar efter 

att eleven: 

utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar utrycka sig i många 

olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövra medel för tänkande, lärande, 

kontakt och påverkan, (Skolverket 2000, s. 97). 

utveckla sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med 

olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera, (Skolverket 2000, s. 97). 

genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska 

strukturer i språket samt utveckla sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika 

sammanhang, (Skolverket 2000, s. 97). 

2.1.4 Kursplanen i bild och musik 

Kursplanen i bild beskriver hur bild och olika former av konstnärlig gestaltning skapar 

möjligheter att formulera frågor, uppleva och reflektera över egna och andras erfarenheter. 

Bild stimulerar också förmågan att kritiskt granska och pröva sina ställningstaganden. Genom 

bildskapande öppnas vägar till kunskap och personlig utveckling. Bilden kan också forma 

erfarenheter och producera kunskap så att den blir synlig, gripbar och möjlig att förmedla.  

Musik är en stor del av vårt samhälle och påverkar individen på flera olika sätt. Musiken utgör 

ett viktigt redskap för lärande, avkoppling, nöje samt bearbetning av intryck. Musiken 

gestaltar och förmedlar tankar och idéer samt frigör och förstärker den egna identiteten både 

socialt, kognitivt och emotionellt. Musiken fungerar som ett gränsöverskridande språk, det 

främjar tolerans och förståelse och främjar samarbetet i skola och samhälle. Musik spelar stor 

roll för den sociala gemenskapen i skolan (Skolverket 2000).  

Följande av kursplanen strävansmål är tillämpbara i arbetet med konflikter då de strävar efter 

att eleven: 
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blir medveten om bilden som språk och dess roll och användning i skilda sammanhang och 

kulturer samt utveckla förmåga att kommunicera med hjälp av egna och andras bilder, 

(Skolverket 2000, s. 9). 

utvecklar förmågan att analysera och samtala om bilder och förståelse av att bilden bär 

betydelser, skapar mening och har ett innehåll utöver det föreställande (Skolverket 2000 s. 

9). 

Utvecklar förmåga att själv skapa musik för att kommunicera tankar och idéer, (Skolverket 

2000, s. 42). 

Utvecklar förmåga till medvetet lyssnande som en väg till musikupplevelse och fördjupad 

kunskap, (Skolverket 2000, s. 43). 

Använder sina musikkunskaper i gemensamt musicerande och därigenom utveckla ansvar 

och samarbetsförmåga (Skolverket 2000, s.43). 

2.2 Konfliktförebyggande arbete 

Vi har valt att studera hur lärare arbetar konfliktförebyggande för att vi är övertygade om att 

detta arbete spelar stor roll för klimatet i skolan och klassen. Vi tror inte att det förebyggande 

arbetet motverkar alla konflikter men i ett klimat som präglas av acceptans, värme, goda 

relationer och förståelse är det lättare att hantera konflikter som uppstår. Nedan följer en 

redogörelse för hur det förebyggande arbetet i skolan kan se ut.  

Det förebyggande arbetet är viktigt och bör utgå från moral och etik i vardagen, vad är rätt 

och vad är fel? Om vi förebygger behöver vi åtgärda mindre. Förebyggande arbete kan 

innefatta tydliga strukturer, gränssättningar, regler med påföljder, lugnande musik, massage 

samt fysisk träning (Lindell & Hartikainen 2001).  

I det förebyggande arbetet är det viktigt att pedagogerna lägger tid och kraft på att samtala 

med eleverna både enskilt och i grupp. På så vis får barnen möjlighet att berätta och reflektera 

över upplevelser i livet samt att sätta ord på tankar och känslor (Holmsen 2005). Hakvoort 

(2008) skriver att aktiviteter som ingår i det förebyggande arbetet i skolan bör vara ett 

engagerat läroplans- och värdegrundsarbete, ett effektivt ledarskap i klassrummet samt ett 

demokratiskt skolmönster. Hon skriver att de förebyggande aktiviteterna i skolan brukar 

handla om gemensamma regler, fadderverksamhet, samtal och empati. Trots att skolan arbetar 

förebyggande och skapar ett gott skolklimat uppstår konflikter. Det behöver dock inte vara 

negativt eftersom de har en central del i förändringsprocesser. 

I det förebyggande arbetet av konflikter är enligt Taube (1997) och Jacobsen, Christiansen 

och Jespersen (2004) en positiv klassrumsatmosfär avgörande. Klimatet ska bestå av värme, 

acceptans och förståelse för alla individers olikheter. Jacobsen, Christiansen och Jespersen 

(2004) skriver att olikheter måste få existera och ska inte utplånas eftersom risken då ökar att 

gruppbildningar förstärks. För att kunna skapa denna positiva atmosfär och bygga goda 

relationer till eleverna måste läraren enligt Taube (1997) ha en god självbild och vara trygg i 

sin yrkesroll. Jacobsen, Christiansen och Jespersen (2004) poängterar diskussionernas vikt för 

att öka acceptansen, förståelsen och gemenskapen i klassrummet. Dessa diskussioner kräver 

en stor medveten insats från läraren och denna måste lägga mycket energi på att alla olikheter 

kommer till tals i klassrummet även om detta skapar konflikter. En positiv miljö bidrar till att 

eleverna växer och utvecklas. I en sådan miljö tar man enligt Jacobsen, Christiansen och 

Jespersen (2004) vara på konflikterna och olikheterna och stimuleras av dem. Elever som 

behandlas respektfullt av sin lärare och sina kamrater får en ökad självrespekt. När de däremot 
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förödmjukas eller på annat sätt behandlas illa får det en motsatt effekt och det kan innebära att 

eleverna behandlar andra på samma sätt. Det är också viktigt att läraren har tydliga gränser 

och är konsekvent för att skapa trygghet i klassen. En enkätundersökning som gjorts i USA av 

Jenkins, Ritblatt och Mcdonald (2008) visar att pedagoger föredrar att arbeta 

konfliktförebyggande med hjälp av positiva förstärkningar. Samma studie visar också att 

pedagoger vill ha mer utbildning inom detta område.  

Jacobsen, Christiansen & Jespersen (2004) menar att läraren är en viktig modell för eleverna 

och det viktigaste redskapet de har är enligt Gottberg (2007) sig själva. De anser att lärarens 

sätt att kommunicera och hantera sina känslor har stor betydelse för hur eleverna kommer 

göra det. Jacobsen, Christiansen & Jespersen (2004) skriver vidare att eleverna ser hur läraren 

uttrycker känslor, diskuterar och tar emot kritik samt hur han/hon förhåller sig till etik och 

politik. Hur läraren är och agerar kan påverka elevernas humör och lust att lära. Läraren 

fungerar alltså som en modell för hur man beter sig och eleverna tenderar ofta att kopiera och 

efterlikna dennes beteenden.  

2.3 Konflikthantering 

Ett av de fokus vi har i vårt syfte är att studera hur lärare hanterar konflikter. Nedan följer 

beskrivningar av hur konflikter på olika sätt kan hanteras.  

Läraren bör enligt Hakvoort (2008) och Utas Carlsson (2001) lära sig att hantera konflikter på 

ett konstruktivt sätt. Alla parters behov ska då tillgodoses och hanteringen ska bidra till 

utveckling och lärande. Gottberg (2007) och Wahlström (2005) menar att det är viktigt att vi 

accepterar konflikter och försöker se på dem som en väg mot utveckling. På så sätt kan 

konflikterna få positiva följder. Wahlström (2005) skriver att de konstruktiva konflikterna är 

sådana som öppnar för viktiga frågor samt synliggör vad konflikten egentligen handlar om. 

Hon menar att det bidrar till att god kommunikation äger rum. De konstruktiva konflikterna 

gynnar frigörelsen av känslor, ångest och stress. Granat (2008) menar att det är mycket 

utvecklande att få höra andra människors orsaker, villkor och känslor. Genom detta blir vi 

också mer ödmjuka inför varandra. En konflikt där parterna fått testa varandra men 

fortfarande tycker om varandra kan vara mödosam och påfrestande men oftast för konflikten 

de inblandade parterna närmare varandra. På så vis kan en konflikt vara otäck men ändå 

hopfull.  

Motsatsen till konstruktiva konflikter är enligt Wahlström (2005) destruktiva konflikter. Det 

är sådana konflikter som tar mycket energi och tid från viktigare aktiviteter och ämnen. De 

förorsakar dåligt självförtroende och stress, skärper motsättningar i grupper och orsakar hårda 

attityder inom dessa. Hon skriver vidare att destruktiva konflikter fördjupar skillnader i 

värderingar samt framkallar oansvariga beteenden. Enligt Löwenborg och Gislason (2002) är 

inställningen om att lugn och enighet ska prägla tillvaron mycket vanlig. Konflikter upplevs 

då som påfrestande och negativa. När någon stör lugnet och enigheten upplevs den ofta som 

okunnig, konspiratorisk och kanske till och med onormal. De menar att när denna syn på 

konflikter är rådande hanteras konflikten med tillrättavisningar, anpassning, avskärmning eller 

försök att bota vederbörande. Här används främst maktmedel och målet är att vinna och få 

den andre att ge upp sin ståndpunkt. Szklarski (1996) menar att en bidragande orsak till att 

konflikthanteringen blir ensidig och misslyckas är en föreställning om att alla konflikter alltid 

är negativa. Szklarski skriver vidare att det viktigaste är att den praktiskt – pedagogiska 

verksamheten avdramatiserar konflikter. Om barnet enbart har negativa känslor i samband 

med konflikter blir det en destruktiv påverkan på barnets livskvalitet och trygghet.  
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En konflikträdd lärare undviker enligt Wahlström (2005) att se konflikter och hoppas på att de 

går över och tar aldrig på allvar itu med konflikterna. Enligt Wahlström (1996) bagatelliserar 

dessa lärare barnens känslor och reagerar med ilska och osäkerhet när barnen visar känslor 

och kan ibland moralisera och ironiserar dem. Detta sätt att hantera konflikter på hindrar 

enligt Wahlström (2005) förändringar och utveckling. Wahlström (1996) menar att lösningen 

av en konflikt blir bestående och tillfredställande när de inblandades känslor beaktas. 

Gottberg (2005) anser att läraren har i uppgift att lära barnen att kontrollera sina känslor för 

att de ska kunna fungera tillsammans med andra människor och handskas med problem som 

uppstår. Hon skriver vidare att läraren bör förklara att alla känslor är tillåtna men inte alla 

beteenden. På så vis lär sig barnen att skilja på känsla och beteende. Kinge (2008) skriver att 

läraren måste vinna barnets tillit för att barnet frivilligt ska vilja ändra på sig och utveckla ett 

egenansvar för sitt beteende. Barnet måste lita på läraren och vara säker på att denne vill deras 

bästa. Wahlström (1996) skriver att det är viktigt att alla som arbetar med barn och ungdomar 

bekräftar deras känslor. Holmsen (2005) använder sig av begreppet erkänsla. Med det menar 

hon att pedagogens uppgift är att erkänna barnets rätt till upplevelser och känslor. De gör 

pedagogen genom att lyssna aktivt och bekräfta barnets känslor och upplevelser. Holmsen 

skriver vidare att när pedagogen tar hänsyn till barnets känslor förstärker det barnets 

möjligheter att själv kunna bemästra sina känslor. Det bidrar i sin tur till kognitiv och 

emotionell utveckling. Szklarski (1996) skriver att i en god konflikthantering är det viktigt att 

barnen utvecklar förmågan att känna med andra; empati. Därför har skolan en viktig uppgift i 

att skapa förutsättningar för att barnen ska utveckla denna förmåga. Nemert (1997) menar att 

små barn ofta har svårt att bedöma händelser ur någon annans perspektiv. De ser på världen 

enbart ur sin egen synvinkel. I stället för att invänta barnens emotionella och mentala mognad, 

där de går från att vara jag- centrerade till att upptäcka omvärlden, bör lärare fungera som 

goda förebilder och på så sätt hjälpa dem att komma vidare i sin emotionella utveckling. 

Redan från tidig ålder lär sig barn enligt Wahlström (2005) att konflikter bör lösas av en 

auktoritetsperson. Om ingen sådan finns att tillgå vinner den starkaste. Ungdomar uppmuntras 

sällan att ta ansvar för att lösa konflikter vilket kommer avspegla sig i hur de hanterar 

konflikter senare i livet. Kinge (2008) och Utas Carlsson (2001) menar att barn måste få 

stanna i sin känsla och reagera färdigt så länge de behöver och på så sätt finna ett lugn. När de 

lugnat ner sig ska de få samtala om vad som hänt och om de behöver få söka hjälp hos vuxna. 

Utas Carlsson menar att på så vis får eleverna möjlighet att tränas i att själva ta ansvar för sin 

konflikthantering. När eleverna blir vana vid att själva lösa konflikter kan de också medla för 

varandra. Det behöver ändå finnas vuxna tillhands som kan hjälpa till när det behövs. Lamer 

(1991) skriver att en viktig målsättning ska vara att eleverna klarar av att lösa konflikter på 

egen hand. 

Hakvoort (2008) menar att läraren kan använda sig av olika konfliktlösningsmodeller för att 

strukturera sina tankar då de hanterar konflikter.  Hon skriver om konfliktpyramiden som är 

en pedagogisk modell som utvecklats av Richard Cohen och kan användas i arbetet med 

konflikter i skolan. Pyramiden har fyra nivåer. Nivå ett är det förbyggande arbetet. Detta bör 

vara den största och viktigaste delen eftersom dess uppgift är att skapa ett positivt och 

stödjande klimat i skolan. Nivå två är hanteringen av konflikter. Denna nivå är viktig då 

konflikter som inte hanteras tenderar att återkomma och eskalera. Olösta konflikter blir ofta 

destruktiva och leder därmed inte till positiv utveckling. Det förebyggande arbetet har ju 

syftet att skapa ett gott skolklimat. Om detta lyckas är det också enklare att hantera de 

konflikter som uppstår. Det positiva klimatet i kombination med pedagogens kunskap inom 

konflikthantering bidrar till att eleverna vågar öppna sig för möjligheterna att lösa konflikten 

på ett konstruktivt sätt.  Nivå tre i pyramiden är att hjälpa. Det innebär att en utomstående 
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part, vuxen eller kamrat, agerar medlare i konflikten. Nivå fyra är att stoppa. Trots att läraren 

har lärt sig att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt och skapat ett gott skolklimat så kan 

våldsamma konflikter uppstå. Det innebär att pedagogen ingriper när oacceptabelt beteende 

förekommer. Det betyder inte att konflikten ska hindras utan att det olämpliga beteendet ska 

stoppas. Ett sådant beteende hindrar ju de inblandade från att lösa konflikten på ett 

konstruktivt sätt. Eftersom modellen kallas för pyramiden så blir nivå fyra, den översta och 

därmed den minsta.    

Ett sätt att hantera konflikter på enligt Wahlström (2005) är medling vilket är en process där 

en tredje part ingriper i konflikten och fungerar som medlare. Dennes uppgift är inte att 

bestämma vad som ska göras utan hjälpa de inblandade individerna att själva komma fram till 

en lösning. Medlingens syfte är att de inblandade ska få möjlighet att definiera sitt problem, 

uttrycka sina känslor och behov samt lyssna till den andre individens känslor och behov. 

Medling är enligt Wahlström inte att ta reda på vems fel det är och skuldbelägga någon. Den 

tredje partens uppgift, alltså medlaren, är att se till att båda parter kommer till tals, att ingen 

avbryter samt att inga kränkningar förekommer.  

Szklarski (1996) har både som fritidspedagog och forskare upplevt att barn ofta försöker göra 

någonting åt de motsättningar och stridigheter som de hamnar i. Outredda konflikter är 

betungande och det skapar hos barnen ett behov av att agera.  Szklarski har delat in de olika 

tillvägagångssätten vid konflikthantering i tre olika huvudkategorier, offensiv 

konflikthantering, defensiv konflikthantering och enande konflikthantering.  

2.3.1 Offensiv konflikthantering 

Denna kategori kännetecknas av parternas strävan efter att vinna konflikten. Här tas ingen 

hänsyn till den andres behov eller känslor vilket innebär total ensidighet i parternas åsikter. 

Att gå vinnande ur konflikten är den primära motivationskällan. Den offensiva 

konflikthanteringen tar sig uttryck i argumentation, psykisk och fysisk press.  Syftet är här att 

genom logik och språk få övertag och slutligen få motparten att ge upp och därmed vinna. I 

argumentation utgår man endast från sig själv och är från början övertygad om att den andra 

inte kan ha rätt. Detta innebär att man inte lyssnar på motpartens resonemang och gör inga 

försök att förstå vad denna vill säga.  Psykisk press innebär försök till att försvaga och 

psykiskt trycka ner den andra parten. Det primära är att få motparten att tvivla på sin egen 

förmåga och på så sätt gå vinnande ur konflikten. När en konflikt hanteras med fysisk press 

försöker parterna gå vinnande ur konflikten genom någon form av våldshandling.   

2.3.2 Defensiv konflikthantering 

Här handlar det om att den ena parten i en konflikt försöker undvika eller skydda sig mot 

angrepp från motpartens sida och vill undvika konfrontation. Den egna vinsten är inte det 

primära utan här är det viktigast att undvika konflikten. Det finns fem olika sätt som den 

defensiva konflikthanteringen tar sig uttryck på. Dessa är flykt, vädjan om hjälp, skingring, 

undanflykt och anpassning. Flykt handlar om att den ena eller båda parter undviker den 

uppkomna konflikten genom att till exempel fysiskt lämna platsen eller på annat sätt markera 

att man inte vill diskutera det som hänt. Konflikten blir då olöst. Vädjan om hjälp innebär att 

men ber en utomstående om hjälp med förhoppning om att denne kan lösa konflikten. Detta 

handlar främst om en auktoritet som man känner förtroende för. Vanligast är att man söker 

stöd hos en tredje person när man själv har misslyckats. Skingring betyder att en utomstående 

person särar på de inblandade och därigenom förhindrar en fortsatt konfrontation. Konflikten 

lämnas utan bearbetning. När ett barn använder sig av undanflykt försöker de undvika de 
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obehagliga konsekvenser en konflikt kan få. Detta kan göras genom att till exempel hitta på 

ursäkter, lura eller till och med ljuga för motparten. Anpassning betyder att barnet anpassar 

sig till den vuxnes krav och villkor för att undvika eller minska risken för obehagliga 

konsekvenser. Genom den vuxnes överlägsna uppträdande tvingas barnen till medgörlighet.  

2.3.3 Enande konflikthantering 

Denna konflikthantering är varken offensiv eller försvarsinriktad. Den bygger på en 

ömsesidig relation mellan parterna där hänsyn tas till båda parternas intresse och behov. Här 

visas också respekt för andra människors sätt att tänka . Det primära är att genom samtal 

komma fram till en gemensam slutats. De inblandade spelar på någorlunda jämna villkor 

vilket innebär att hot och press inte existerar. Enande konflikthantering kan gestalta sig på 

fyra olika sätt: förhandling, källgranskning, medling och konsilians. Förhandling innebär att 

man genom samtal kommer fram till en slutsats som accepteras av båda parter. 

Källgranskning står för att man försöker hitta en källa som för båda parterna upplevs pålitlig 

och som kan lösa problemet. Exempel på en sådan källa kan vara skriftligt material eller en 

person som har goda kunskaper inom området. Medling innebär att en utomstående person 

frivilligt går in i en konflikt för att hjälpa de inblandade. Denna person tar ett medansvar för 

konflikthanteringens resultat och fungerar som en slags fredsmäklare. Konsilians betyder att 

sakfrågan är tillräckligt bearbetad eller en insikt i att man handlat fel. Här används försonande 

gester i form av handskakning eller be om ursäkt.  

2.4 Konflikthantering för att främja elevernas lärande 

Vi är intresserade av att studera hur lärare använder sig av ämnesområdena svenska och 

estetiska uttrycksmedel när de förebygger och hanterar konflikter. Vi har valt ut delar ur de 

olika ämnena som vi anser är lämpliga att använda sig av i arbetet med konflikter. Nemert 

(1997) skriver att läraren har till uppgift är att föra diskussioner med eleverna i klassrummet 

utifrån en problemsituation. Läraren bör i dessa diskussioner använda sig av litteratur, bilder, 

dramatiseringar, filmer och uppsatser för att med dessa medel fördjupa elevernas förståelse 

för problemet. Taube (1997) skriver att eleverna lär känna sig själva och andra genom samtal, 

fri skrivning, dramatiseringar, bild och musik. Holmsen (1997) menar att förmågan till 

reflektion spelar stor roll för att barnen ska lära sig att se sig själva i ett större sammanhang. 

Ett sätt att främja barns reflekterande är sagoläsning, historieberättande samt dramatiseringar 

eller liknande.  

2.4.1 Drama, forumspel och rollspel 

Vi anser att drama i olika former är utmärkta medel att använda sig av i både förebyggande 

och hantering av konflikter. Det är, enligt oss, viktigt att barn lär känna sig själva, sina känslor 

och hur de reagerar i olika situationer eftersom det hjälper barnet att på ett bättre sätt hantera 

konflikter. I drama synliggörs olika företeelser och blir tydliga och lättförståliga. På så sätt 

tror vi att vi underlättar för barnen att se händelser ur andras perspektiv.  

Drama i skolan kan betyda mycket för barnets förmåga till inlevelse och bidrar till att barnet 

utvecklar en självkännedom och får kontakt med sina egna känslor. Drama är även ett utmärkt 

medel för att utveckla förståelsen för sina egna och andras känslor och tankar. I rollspel får 

eleven en insikt om sina och andras värderingar samtidigt som attityder bearbetas (Lindö 

1998). 
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Forumspel är en metod som läraren kan använda sig av i sin undervisning för att eleverna på 

olika sätt ska få öva sig i konfliktlösning. Klassen tänker ut en konflikt som de vill gestalta. 

Först börjar de med att spela upp dramat så att publiken förstår problemet. Sedan spelas 

dramat från början och det är nu som åskådarna ska ropa stopp när de vill byta plats med en 

av rollerna och då visa hur konflikten bättre kan hanteras. De övriga personerna i dramat 

behåller sina roller och den nya aktören får pröva sitt förslag (Utas Carlsson 2001). Det är inte 

enligt Gottberg (2007) säkert att aktörerna följer med den nya deltagaren så att konflikten 

löses och det är inte heller meningen med spelet. Syftet är i stället att alla ska få testa sina 

idéer och genom att gestalta en roll känna på hur det är att vara utsatt. Utas Carlson (2001) 

skriver att alla roller kan under spelets gång bytas ut förutom den som håller problemet i sin 

hand, alltså förtryckaren. Byréus (2001) menar att den vuxne som leder forumspelet kallas 

joker. Dess uppgift är att se till att aktörerna och publiken är delaktiga och att spelet inte 

tappar fokus. Jokern kan även stoppa spelet och hjälpa barnen att komma med idéer på hur 

man istället kan agera.   

 I forumspelet praktiseras olika lösningar av konflikter. Eleverna kan känna sig trygga 

eftersom de spelar en roll och inte behöver vara sig själva (Utas Carlsson 2001). Forumspel 

går enligt Gottberg (2007) ut på att eleverna gestaltar och arbetar med en konfliktsituation för 

att på sätt lära sig att hantera dessa. När eleverna får öva sig på att hantera olika 

konfliktsituationer utifrån den utsattes perspektiv lär de sig hur de kan handskas med liknande 

situationer i det verkliga livet. I forumspelet får eleverna även träna på hur de kan agera när 

de ser att någon annan blir utsatt. Utas Carlsson (2001) skriver att barnen genom forumspel 

ska lära sig att inte hjälpa och följa förtryckaren. Det är därför förtryckaren inte byts ut under 

spelets gång. När detta görs menar Gottberg (2007) att eleverna övar sig i lojalitet, 

kamratskap och civilkurage.  

Rasmusson och Erberth (2008) skriver om rollspel som ett alternativ till forumspel i arbetet 

med konflikter. I rollspelet dramatiserar eleverna konflikter som uppstått men i ombytta 

roller. Syftet är att tydliggöra och synliggöra problemet. Eleverna får sedan komma med 

förslag på lösningar i diskussioner eller alternativt spela upp ett nytt rollspel. De får då se att 

det finns flera möjliga lösningar till samma konflikt. Lärarens roll är att ställa frågor till de 

elever som deltar i dramat om hur de kände sig och om de förstår varför de andra i rollspelet 

agerade som de gjorde.     

2.4.2 Litteratur och film 

Kursplanen i svenska poängterar skönlitteratur som en viktig del i elevernas 

identitetsutveckling. Skönlitteratur bidrar också till att eleverna utvecklar empati och ger 

möjlighet till omprövning av attityder och värderingar. Identitetsutveckling, empati och ett 

vidsynt perspektiv är enligt oss avgörande för hur barn bygger relationer och hanterar 

konflikter. I kursplanen i svenska (Skolverket 2000) står det även att svenskämnet ska ge 

eleverna möjlighet att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater. Ämnet ska också ge 

läs-, film- och teaterupplevelser och efter dessa upplevelser ska elevernas olika erfarenheter 

diskuteras. För att diskussionerna ska bli meningsfulla är det nödvändigt att upplevelserna 

ligger nära elevens erfarenhetsvärld och berör. Därför tror vi att konfliktsituationer kan vara 

en bra utgångspunkt.   

Molloy (1996) skriver att svenskämnet är identitetsutvecklande när läsning och skrivning 

utgår från livserfarenheter och där eleverna vågar prata och diskutera i ett dialogiskt klassrum. 

Barns empatiska förmåga utvecklas i samband med litteraturläsning genom att barnet 
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upptäcker saker hos sig själv. Tropiano (2008) skriver att litteraturen har stor betydelse för hur 

vi förhåller oss till omvärlden. När vi läser tar vi del av textens struktur och tolkar och 

kommunicerar med textens underliggande budskap. Litteraturen får enligt Molloy (1996) 

barnet att inse på hur många olika sätt det går att tolka en och samma situation och är viktigt 

för utvecklingen av tänkandet.  Dialogen har stor betydelse för elevens utveckling. För att 

eleverna ska kunna bearbeta sina egna erfarenheter i texten är det viktigt att läraren väljer 

texter som ligger eleverna nära. Då kan eleverna behålla sin personliga förankring till texten 

samtidigt som de utvecklar sin läsning. Chambers (1993) menar att läraren ständigt ska ha i 

åtanke att all läsning är bunden till vad eleverna tidigare har läst och erfarit. Därför är det 

viktigt att böckerna som läraren väljer inte är slumpmässigt valda utan att varje bok har en 

medveten tanke. Eleverna ska varje dag få lyssna till högläsning och få tillfälle att läsa på 

egen hand samtidigt som de kontinuerligt ska prata med varandra och läraren om vad de läst. 

Det ska vara en hög kvalité i läsmiljön vilket innebär tillgång till mycket litteratur som lockar 

till läsning.    

Sahlin (2001) skriver om hur elevers favoritfilmer kan användas som utgångspunkt i 

diskussioner. Efter det att eleverna sett en filmsekvens förs diskussioner kring det de just sett. 

I dessa diskussioner finns inget facit och eleverna lär sig att en händelse kan upplevas på flera 

olika sätt. Att använda sig av film är effektivt eftersom det sätter igång starka reaktioner hos 

eleverna. Det är viktigt att poängtera att filmen inte är det centrala utan de efterföljande 

samtalen.  

2.4.3 Skrivning 

Svenskämnet ska bland annat sträva efter att eleven genom skrivandet ska erövra medel för 

tänkande och lärande (Skolverket 2000). När eleverna får skriva om konfliktsituationer i till 

exempel berättelser och sagor jobbar vi mot strävansmålet att eleven ska fördjupa de 

grammatiska kunskaperna och utveckla sin förmåga att tillämpa skriftspråket i olika 

sammanhang.     

Loggbok eller dagbok är enligt Gottberg (2007) bra att jobba med när man arbetar med olika 

känslor. Molloy (1996) skriver om riktad skrivning. Detta innebär att eleverna under fem 

minuter skriver ner sina tankar och reflektioner om ett bestämt ämne. Detta hjälper eleverna 

att formulera sina tankar och finna ord för dem. Detta används sedan för att skapa diskussion i 

klassrummet. Hon skriver vidare att expressivt skrivande är oerhört viktigt för att utveckla 

elevernas kunskap om sitt eget tänkande och lärande. Kunskapen om det egna tänkandet och 

lärandet är grunden för all skrivutveckling och är språkutvecklande. I samtal och diskussioner 

om det skrivna utvecklas också språket. Lökensgard Hoel (2001) menar att genom skrivandet 

utforskar och reder eleven ut tankar och känslor och skapar struktur i den yttre och den inre 

världen. På så sätt skapas förståelse och ger mening i tillvaron.  

2.4.4 Värderingsövningar  

Kursplanen i svenska (Skolverket 2000) beskriver hur svenskämnet ska sträva efter att 

stimulera eleverna till att reflektera och värdera. Vi anser att värderingsövningar ger möjlighet 

till reflektion och ställningstagande. Vi tror att detta kan fungera konfliktförebyggande 

eftersom eleverna lär sig att motivera och stå få sin åsikt samt respektera andras åsikter.     

Rasmusson och Erberth (2008) skriver om värderingsövningen fyra hörn. Denna övning går 

till på det vis att läraren pekar ut fyra hörn i rummet och berättar vad hörnen står för. Exempel 

på detta kan vara olika åsikter om vänskap och konflikter. Tre av hörnen representerar en 
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bestämd åsikt men det fjärde hörnet ska alltid vara öppet för de som har en annan åsikt än de 

tre givna. När eleverna har valt ett hörn ska de motivera varför.   

En annan värderingsövning är den så kallade linjen där eleverna ställer sig på en påhittad linje 

i rummet där ändarna på linjen har motsatt ståndpunkt. Till exempel jag är inte alls rädd eller 

jag är jätterädd. Läraren säger ett påstående och eleverna får ta ställning till vart på linjen de 

ska placera sig. Efter detta får var och en motivera sitt ställningstagande och sedan kan en 

allmän diskussion starta (Rasmusson & Erberth 2008). 

I övningen heta stolen sitter alla elever på en stol i en ring. Läraren ger påståenden och börjar 

då med ett enkelt sådant, exempel i dag skiner solen. Alla som då håller med påståendet reser 

sig upp och byter plats med någon annan som rest sig upp. Efter ett tag går man in på 

viktigare påståenden som är svårare att ta ställning till. Även denna övning följs upp av 

diskussion (Rasmusson & Elberth 2008).  

2.4.5 Bild och musik 

Kursplanen i bild (Skolverket 2000) beskriver hur bild och konstnärlig gestaltning skapar 

möjligheter att formulera frågor, uppleva och reflektera över egna och andras erfarenheter. 

Bild stimulerar också förmågan till att kritiskt granska och pröva sina ställningstaganden. 

Kursplanen i musik beskriver hur musiken frigör och förstärker den egna identiteten både 

socialt, kognitivt och emotionellt. Musiken spelar också stor roll för den sociala gemenskapen 

i skolan. Vi anser att emotionell utveckling, reflektion över egna och andras erfarenheter, att 

kritiskt granska och pröva sina ställningstaganden har stor betydelse för elevernas förmåga att 

hantera konflikter. Vi tror också att en god social gemenskap i skolan förebygger många 

konflikter.    

Barnes (1994) menar att kreativa aktiviteter innebär att eleverna får konfornteras med känslor 

som de bär inom sig. Skolan ser ofta på ämnet bild som en stund med möjlighet att ge utlopp 

för sina känslor. Det konstnärliga skapandet betraktas alltså som en reningsprocess där 

känslorna släpps fram. Han skriver vidare att bild snarare är ett uttryck för känslor än 

frigörelse av känslor. Bilden ger eleverna möjlighet att ge de inre känslorna och stämningarna 

en yttre och konkret form. Genom att uttrycka sig med hjälp av konstnärliga medel får eleven 

kontakt med de känslor de bär djupt inom sig. En ofullständig inre syn kan genom 

bildskapandet bli tydlig och få en mening och det kan bidra till att eleven får en uppfattning 

om sig själv i relation till omvärlden. Bilden ger eleverna ett nytt språk med vilket de kan 

förmedla och beskriva den värld de lever i och de känslor de har.  Holmsen (2007) skriver att 

barn genom teckningar kommunicerar ärligare och på ett mer djupgående sätt än vad de gör 

verbalt. Att rita är ett sätt att uttrycka sig för de barn som saknar ord. Enligt Ahlner 

Malmström (1991) är bildspråket ett komplement till vårt talade språk och det vidgar på så vis 

vår kommunikation.  

Musik kommunicerar olika känslor. Flera studier har visat hur barn kan urskilja dessa 

känslolägen i olika former av musik (Pramling Samuelsson, Asplund Karlsson, Olsson, 

Pramling & Wallerstedt 2008). Musikupplevelser kan innebära att en individ får insikt om 

sina egna tankar och känslor. Individen kan uppleva att musiken bidrar till en känsla av frihet 

och rening. Den kan också få en individ att uppleva nytt hopp och ny kraft och kan därför 

fungera som terapi. Man kan uppleva att vissa musikstycken speglar en själv och på så sätt 

känna sig bekräftad och få en ökad självkänsla. En annan fördel med detta uttrycksmedel är 

att det ofta skapar känslor av stark gemenskap (Gabrielsson 2005). 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Vi har valt Vygotskij som vår teoretiska utgångspunk av två anledningar. Den ena är att den 

svenska skolans styrdokument grundar sig i hans tankar kring hur det sociala samspelet bidrar 

till barns utveckling och lärande. Den andra anledningen till vårt val är att hans tankar kring 

den proximala utvecklingszonen, enligt oss, är utmärkt att tillämpa även i konflikthanteringen. 

Vi syftar då på att läraren fungerar som en modell och ger barnet redskap för hur konflikter 

kan hanteras.  

Vygotskij (1993) skriver om den proximala utvecklingszonen. Det innebär att en vuxen kan 

hjälpa barnet i sin utveckling att gå från vad de redan behärskar att göra till en högre och mer 

avancerad nivå. Den vuxne ger barnet de verktyg som behövs för denna utveckling. Bråten 

och Thurmann-Moe (1998) beskriver vidare Vygotskijs tankar kring nästa zon för utveckling. 

Det är först när eleven klarar att lösa problem och prestera utan assistans från en vuxen som 

denne äger kunskapen. När en elev tar hjälp eller imiterar någon annan ska det inte uppfattas 

som en svaghet utan som att eleven är på väg mot nästa zon för utveckling.       

Dale (1998 i Bråten red) skriver om Vygotskijs syn på lekens betydelse för barnets 

självbestämmande och självbehärskning. Barn har en mängd impulser och önskningar som de 

vill följa och få uppfyllda. Om inte det genast sker blir det besvärligt för barnet. Det är viktigt 

att barnet lär sig att behärska detta för att undvika att senare i livet uppfattas som barnsligt och 

omoget. Han skriver vidare att i leken får barnet leva ut sina önskningar men för att leken ska 

fungera tvingas de att följa lekens regler och därmed måste de kontrollera sina omedelbara 

ingivelser. Det är mer tillfredsställande för barnet att följa lekens regler än att handla efter 

sina plötsliga impulser. Leken tränar barnet i sociala färdigheter som är viktiga senare i livet. 

Bråten (1998) beskriver Vygotskijs syn på att undervisningen i skolan ska vara en fortsättning 

på leken och bidra till elevens egen utveckling.  

Enligt Özerk (1998 i Bråten) menar Vygotskij att språket är huvudfunktionen för vår 

kommunikation. Vygotskij (1995) skriver att i alla små barns liv finns en tid där 

favoritsysselsättningen att rita. Det finns ett inre samband mellan barnets utvecklingsnivå och 

dess intresse för att rita. Det är genom just ritandet som barnet i denna ålder på bästa möjliga 

sätt kan uttrycka sina känslor. När barnen blir äldre övergår ritandet till en ny utvecklingsfas 

nämligen den språkliga och litterära. Vygotskij (1995) menar också att det är viktigt att 

eleverna får skriva om ämnen som ligger nära dem för att inspirera till att uttrycka sina 

känslor och tankar och då samtidigt utveckla deras litterära förmåga. För att barnet ska bli en 

bra skribent måste man utveckla ett starkt intresse hos barnet för omvärlden. Barnet skriver 

bäst om det som intresserar dem och som de funderar och reflekterat mycket över. Det 

handlar helt enkelt om att väcka lusten för skrivandet hos barnet.  

Något har samlats inuti, som kräver att få komma ut, som kräver ditt uttryck, som strävar 

efter att sättas på pränt. När barnet har något att skriva om, skriver det med stort allvar 

(Vygotskij 1995. S. 61). 
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4. Metod 

I detta kapitel följer en redogörelse för vårt val av metod, urval samt tillvägagångssätt. Vårt 

syfte och frågeställningar har legat till grund för vårt val av metod. Kapitlet innehåller även en 

redogörelse för de etiska principer vi följt då vi genomfört vår studie.  

4.1 Forskningsansats 

Vi är intresserade av att ta del av människors erfarenheter och åsikter och med hjälp av vår 

förförståelse tolka och förstå deras agerande och deras sätt att arbeta.  

4.1.1 Hermeneutik 

Thurén (2007) skriver att hermeneutik är en vetenskaplig ansats där forskarens egna 

tolkningar är en central del. Thuren skriver vidare att denna ansats utgår från igenkännandet 

och empatin och forskaren tolkar andras känslor och upplevelser utifrån egna känslor och 

upplevelser. Hermeneutiken vill förstå och inte bara begripa. Det handlar om att förstå 

människor, människors handlande och resultaten av dessa handlingar. Sjöström (1994) menar 

att målet är att begripa den som studerats i största möjliga mån. Det finns enligt Thurén en del 

risker med hermeneutiken som ansats. När undersökningar görs där människor är inblandade 

finns ingen absolut sanning utan tolkningar med empati är nödvändiga. Att göra en sådan 

tolkning är osäkert eftersom den som tolkar påverkas av egna värderingar, förförståelsen och 

sammanhanget. Det innebär att riskerna med denna ansats kan vara att den som gör 

undersökningen projicerar sina egna känslor och värderingar på de personer som ingår i 

undersökningen. Därför är det viktigt att forskaren som gör en hermeneutisk undersökning 

redogör för sin egen förförståelse inom ämnet. Thurén skriver vidare att det bör göras för att 

läsaren ska kunna se hur forskaren har tolkat undersökningen och dess resultat.  

4.2 Kvalitativ intervju  

Vi har utifrån våra frågeställningar valt att använda oss av kvalitativ metod vid insamling av 

information. Detta eftersom vi vill ta del av några pedagogers tankar och idéer kring vårt 

undersökningsområde. Vi kommer att använda oss av redskapet intervju för insamling av 

data. Vi valde detta redskap eftersom vi vill ta del av respondenternas tankar kring 

konflikthantering i skolan och få en vidare bild av hur lärare arbetar med konlikthantering. Vi 

bestämde oss för att använda en delvis strukturerad intervju för att det skulle likna mer ett 

samtal där vi inte styrde respondenten för mycket. Magne Holme och Krohn Solvang (1997) 

menar att det resultat som kommer fram ska vara respondenternas uppfattningar och åsikter 

och därför ska de själva få styra intervjun.  

Kihlström (2007) menar att intervju används för att ta reda på hur andra tänker och resonerar 

samt vilka föreställningar människor har om sin omvärld. Merriam (1994) skriver att vi 

intervjuar människor när vi inte kan observera deras handlingar och känslor eller hur de tolkar 

sin omvärld. Magne Holme och Krohn Solvang (1997) menar att den kvalitativa intervjuns 

styrka ligger i att intervjusituationen liknar ett vanligt samtal i en vardaglig situation. Det 

innebär att intervjuaren i liten mån styr respondenten. De skriver vidare att forskaren 

använder sig av tematiska ramar och det är respondenterna som i första hand påverkar 

samtalets utveckling. Dessa ramar behöver inte följas slaviskt men det är viktigt att 

intervjuaren försäkrar sig om att denne får svar på sina frågor.  
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Merriam (1994) beskriver olika former och grader av intervjuer. Det finns alltifrån intervjuer 

med en mycket fast struktur till intervjuer som mer liknar ett samtal. Den mest strukturerade 

intervjun liknar en enkät och används när ett stort urval människor ska tillfrågas. Det finns 

delvis strukturerad intervju där forskaren har en del frågor eller frågeställningar som ska 

utforskas och besvaras. Till sist finns den ostrukturerade intervjun. Här finns inga 

färdigformulerade frågor och målet är att lära sig tillräckligt mycket om ämnet för att kunna 

formulera frågor. Enligt Kullberg (1996) använder sig forskaren av ord och bilder för att 

beskriva resultaten av en intervju. Undersökaren är intresserad av att förstå människan och 

hennes handlingar.  

4.3 Urval 

Det är avgörande för undersökningen hur forskaren gör urvalet av undersökningspersonerna. 

Om man väljer fel personer kan det innebära att hela undersökningen blir värdelös i 

förhållande till syftet (Magne Holme & Krohn Solvagn 1997). Vi har i vår studie valt att 

fokusera på hur lärare arbetar med konflikter. Därför var det viktigt att vi intervjuade 

utbildade pedagoger. Detta hade vi i åtanke då vi gjorde vårt urval och intervjuade därför 

endast behöriga lärare. 

Skolan där vi genomförde vår undersökning är belägen i ett mångkulturellt område i en 

småstad. Skolan består av ca 320 elever i årskurserna 1-6 samt förskoleklass. Vi var 

intresserade av att se hur olika lärare på en och samma skola arbetade med konflikter och för 

att hitta likheter eller olikheter dem emellan. Vi intervjuade klasslärare från olika skolår för att 

få en så bred syn på konflikthantering som möjligt. För att få en stor bredd i 

informationsinnehållet är det viktigt att försäkra sig om att ha så stor variationsbredd som 

möjligt i urvalet (Magne Holmse & Krohn Solvagn 1997).  

Vi intervjuade åtta lärare och kommer nedan redogöra för deras bakgrund. Vi har valt att ge 

dem fiktiva namn för att skydda deras identitet. 

Ivona är 59 år och har arbetat inom skolan i 31 år. Hon är i botten förskolelärare men tog 

grudskolelärarexamen 1996. Hon arbetar nu i en fjärdeklass och har ingen fortbildning inom 

konflikthantering.  

Lena är 43 år, mellanstadielärare och har arbetat som det i 20 år. Hon arbetar nu i en 

sjätteklass och har ingen fortbildning inom konflikthantering bortsett från några sporadiska 

studiedagar.  

Margareta är 56 år och har arbetat som lågstadielärare i 35 år. Hon arbetar just nu i en 

förstaklass och har ingen fortbildning inom konflikthantering förutom endagsföreläsningar 

hon fått genom jobbet.  

Ann är 63 år, utbildad lågstadielärare och har arbetet som det i 40 år. Nu arbetar hon i liten 

grupp med elever från år 1-3 som behöver extra stöd i läs- och skrivinlärning. Hon anser att 

hon fått fortbildning i konflikthantering i form av föreläsningar med jämna mellanrum.  

Helene är 43 år och har arbetat som mellanstadielärare i 20 år. Nu arbetar hon tillsammans 

med en annan lärare i en sjätteklass. Hon har efterfrågat fortbildning inom konflikthantering 

men aldrig fått någon.  
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Annika är 37 år och arbetar i en femteklass. Hon är utbildad 1-7 lärare i matematik och 

naturorienterade ämnen och har arbetat som det i 12 år. Hon saknar fortbildning inom 

konflikthantering.  

Mikaela är 36 år, 1-7 lärare med tillval bild och arbetar nu i en förstaklass. Hon har arbetat 

som lärare i 10 år och saknar fortbildning inom konflikthantering.  

Carina är 40 år och utbildad lärare för förskoleklass till år fem i svenska, engelska och 

matematik. Hon har arbetat som lärare i ett och ett halvt år och har nu en femteklass. Hon har 

ingen fortbildning inom konflikthantering förutom en föreläsning i sin grundutbildning.  

4.4 Genomförande 

Vi valde att genomföra intervjuer med klasslärare från år 1 till 6. Vi genomförde åtta 

intervjuer. Vi deltog båda två under intervjuerna och delade ansvaret för att föra intervjun 

framåt. Vi använde en så kallad halvstrukturerad intervju där intervjuguiden (bilaga 1) bestod 

av tre teman; bakgrundsfrågor, förebyggande arbete mot konflikter samt hantering av 

konflikter. Vi valde att dela upp intervjuguiden för att förenkla analysen av resultatet. 

Intervjuguiden skickade vi ut i mejl tillsammans med missivbrevet (bilaga 2) för att lärarna 

skulle ha möjlighet att ta del av frågorna i förväg. I vårt missivbrev beskrev vi vår definition 

av konflikt för att intervjun skulle hålla sig till syftet. Vi utgick från syfte och frågeställningar 

då vi skrev intervjufrågorna. Svaren respondenterna gav följdes upp av följdfrågor. Beroende 

på respondenternas olika svar skiljde sig följdfrågorna åt. Intervjuernas längd varierade från 

20-60 minuter beroende på hur mycket respondenterna hade att berätta. Alla intervjuer 

genomfördes i en lugn miljö där vi kunde samtala ostört. Vi spelade in samtalen vilket var bra 

eftersom vi då inte missade information och kunde koncentrera oss på intervjun.  

4.5 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) har givit ut fyra etiska principer som har till syfte att vägleda 

forskaren vid en undersökning. Informationskravet är den första principen som nämns i 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Forskaren måste då informera de berörda om 

syftet med forskningen. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen själva får 

bestämma om de vill medverka eller ej. Konfidentialitetskravet betyder att alla i 

undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet och är därmed anonyma. Det sista 

kravet är det så kallade nyttjandekravet. Det innebär att de uppgifter som samlats in om 

enskilda individer endast får användas för forskningsändamål. Dessa krav finns för att skydda 

individen. 

I genomförandet av vår undersökning har vi följt de forskningsetiska principerna. Vi beskrev 

dessa i vårt missivbrev för att de som deltog i intervjuerna skulle få veta vilka rättigheter de 

hade och hur informationen de gav skulle behandlas. Vi var tydliga med att informera alla 

inblandade vad materialet skulle användas till. I vår färdiga undersökning, som baserats på vår 

studie, ska det vara omöjligt att avgöra vilka som varit delaktiga. Detta för att skydda 

individernas identitet.  

4.6 Tillförlitlighet och giltighet  

All forskning syftar till att producera hållbara och tillförlitliga resultat (Merriam 1994). 

Reliabilitet och validitet avgör hur starkt och hur pålitligt ett forskningsresultat är (Ejvegård 

2003). Reliabilitet innebär att en undersökning är korrekt och noggrant utförd och att 
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undersökningen ska ha en tillförlitlighet. Reliabilitet anger alltså tillförlitligheten i en mätning 

(Ejvegård 2003). Forskare bör alltid eftersträva hög reliabilitet. Slutsatser kan inte dras då 

mätningar ej är tillförlitliga (Ejvegård 2003). För att undersökningen ska vara giltig ska den 

också ha en validitet. Detta är ett mått på hur väl man mäter det man vill mäta, alltså 

undersöker det som avses att undersökas (Thurén 2007). Ejvegård (2003) skriver att man i en 

undersökning måste mäta det man vill mäta på ett korrekt sätt för att det ska ha en hög 

validitet.  

Innan vi startade med våra intervjuer genomförde vi en provintervju med en pedagog vi 

känner privat. Det gjorde vi för att se om frågorna var relevanta och lätta att förstå. Vi valde 

att spela in våra samtal för att försäkra oss om att all information dokumenterats och för att 

stärka vår reliabilitet. Med hjälp av inspelningen kunde vi höra om vi ställt ledande frågor 

eller på annat sätt påverkat svaren. Vi kunde även använda oss av citat samt höra om 

respondenten tvekade eller liknande. För att vår undersökning skulle ha god validitet 

formulerade vi frågor i intervjuguiden utifrån vårt syfte, alltså det vi avsåg studera.  

4.7 Analys 

Efter att vi genomfört intervjuerna dokumenterade vi dem genom att lyssna och skriva ner 

dem ordagrant. Vi är nöjda över att vi skrev rent varje intervju eftersom det hade varit näst 

intill omöjligt att sammanställa resultatet genom att enbart lyssna på intervjuerna. När vi 

skrivit ner dem läste vi noggrant igenom dem för att hitta mönster mellan de intervjuade. Vi 

hade strukturerat vår intervjuguide efter tre teman vilket underlättade vår bearbetning och 

analys. Vi utgick alltså från dessa teman då vi analyserade och sammanställde vårt resultat. 

Eftersom ett tema var bakgrundsfrågor behöver vi inte analysera dem. De övriga temana var 

förebyggande och hantering vilket kom att bli två huvudrubriker som båda fick underrubriker 

kopplade till svenskämnet och estetiska uttrycksmedel. Vi valde att göra så för att skapa 

ytterligare struktur i resultatsammanställningen och för att kopplingarna mellan arbetet med 

konflikter i kombination med ämnena skulle bli tydligt. Vi hittade därefter likheter och 

skillnader mellan respondenterna och vi beskrev dessa under de olika rubrikerna.    

Vi deltog båda två under alla intervjuer och var lika delaktiga i samtalen. Vi skrev därefter ut 

fyra intervjuer var. Vi har båda varit lika delaktiga i sökning av litteratur och tidigare 

forskning, i sammanställning av bakgrunden, metoden, resultatet samt diskussionen. Bortsett 

från renskrivningen av intervjuerna har vi inte arbetat något på egen hand. Vi är alltså lika 

delaktiga i denna studie.   

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

5. Resultat 

Här kommer vi att utifrån vårt syfte och frågeställningar redogöra för vårt resultat av de 

intervjuer vi genomfört. Vi har valt att dela upp resultatredovisningen i olika kategorier.  

5.1 Konfliktförebyggande arbete 

Alla respondenter var överens att de arbetar förebyggande mot konflikter. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att arbetet med att förebygga konflikter kan handla om 

att arbeta med olika återkommande övningar såsom EQ och veckans kompis. Något som 

lärarna också lyfter upp är samtalets och diskussionens betydelse i det förebyggande arbetet 

och läraren som redskap för att bygga goda relationer. 

Lärarna från förstaklass arbetar snarlikt med det förebyggande arbetet. De använder sig 

mycket av EQ övningar i form av så kallade krambollar där eleverna får tränas i att ge 

varandra komplimanger och i samband med detta förs samtal kring vänskap. EQ övningarna 

går också ut på att eleverna ska lära sig att sätta ord på sina känslor och på så sätt får de ett 

språk med vilket de kan lösa konflikter. Eleverna får enligt Mikaela genom EQ arbetet lära sig 

att känslor är okej samt kontrollera dem. Hon beskriver det såhär:  

Man får känna vad man vill men man får inte göra vad man vill. (Mikaela 36 år, år 1) 

Även Carina i år 5 uppger att hon arbetar en del med EQ. Hon använder sig av en så kallad 

passboll i diskussioner om känslor eller liknande där den som håller i bollen har ordet. 

Helene, Carina och Mikaela arbetar med värderingsövningen fyra hörn. Genom denna övning 

får eleverna träna sig i att ta ställning i olika frågor.  

Ann och Margareta som båda arbetar i de lägre åldrarna menar att deras arbete med veckans 

kompis fungerar förebyggande. Då uppmärksammas ett barn i klassen och man fokuserar på 

det positiva hos eleven. Alla andra elever ska under veckan vara extra snälla mot denna elev. 

När veckan är slut får det aktuella barnet ett diplom där det står vad de andra har sagt under 

veckan som gått. Ann som har arbetat i lågstadiet i 40 år menar att många konflikter kan 

förebyggas om läraren i början av år ett lägger mycket tid och energi på att arbeta och träna 

barnen i att respektera de regler som gäller på skolan och få arbetsro och respektera varandra. 

Hon menar att regler och struktur är viktigt för att barnen ska uppleva skolan som en trygg 

plats. 

Eftersom alla kan skolans regler så vet alla vad arbetsro på lektionerna innebär. Alla, 

förhoppningsvis, respekterar reglerna och härigenom undviks till stor del konflikter”. (Ann 

63 år) 

Iwona, Lena, Ann och Margareta svarade att diskussioner och samtal är en central del i det 

förebyggande arbetet. Dessa samtal förs i stort sett dagligen och de handlar mycket om 

värdegrund och hur man ska vara mot varandra. Samtalen hjälper eleverna att vidga sina vyer. 

Även Annika använder sig av samtal och diskussioner i det förebyggande arbetet men uppger 

att detta sker en gång varannan vecka. Iwona menar att man kan fånga olika situationer och ta 

upp dem till diskussion. På så sätt kan man tillsammans diskutera tillvägagångssätt och 

ageranden.  

Man måste klä saker i ord och prata om det. Mycket prat blir det. (Lena 43 år) 
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Iwona i år 4 säger att det är viktigt att bygga goda relationer med barnen. Hon nämner att hon 

själv är med och påverkar vilket klimat som ska råda i klassrummet. Hon menar att hon själv 

är ett redskap i form av kroppsspråk och sitt sätt att vara och det är hon som anger tonen av 

vad som är okej och inte. Även Annika pratar om sig själv som en förebild.  

Jag tror att alla vuxna är förebilder för barn och att vi måste själva gå till oss själva, hur är 

vi. Står vi och snackar skit bakom hörnet eller uppträder vi faktiskt på ett okej sätt. För att 

barnen lär sig vad vi gör, kanske inte alltid vad vi säger utan vad vi faktiskt spontant gör i 

det undermedvetna. (Annika 37 år, år 5) 

5.1.1 Konfliktförebyggande arbete med hjälp av svenskämnet 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att flertalet av de tillfrågade pedagogerna använder 

skönlitteratur i det förebyggande arbetet. Film fungerar som ett komplement till litteraturen 

för att eleverna ska få en djupare förståelse. De nämner också dagboksskrivande som en hjälp 

till att strukturera tankar. Lärarna läser mycket litteratur som har med konflikter att göra. 

Helene tycker skönlitteratur är ett bra medel eftersom det ger eleverna möjlighet till inlevelse. 

Helene, Lena, Margareta, nämner litteratur som utgångspunkt för diskussioner. Carina har 

någon gång använt sig av skönlitterära böcker som berör konflikter och sedan tillsammans 

med eleverna diskuterat det lästa. Mikaela beskriver val av litteratur såhär:  

Man väljer litteratur lite efter där man vet att de kommer att ta upp saker och så som barnen 

kommer känna igen sig i. (Mikaela 36 år, år 1) 

Ett bra litteraturupplägg är enligt Lena att gemensamt läsa en bok, diskutera bokens innehåll 

och till sist se en film som är baserad på boken. På så sätt får eleverna en dubbel upplevelse. 

Flera lärare nämner vikten av högläsning i undervisningen.  

Att läsa tillsammans är ju så viktigt på många olika vis att man får liksom ord, de har gjorts 

nån undersökning nu då att när du är i 17 års ålder om du har varit med om mycket 

högläsning, inte bara att någon läser för dig utan att man läser och sitter med varsin bok och 

diskuterar och så så har du så otroligt mycket större aktivt ordförråd, kanske du har, om jag 

kommer ihåg rätt nu då siffrorna 50-55 000 aktiva ord och hade du hört inte så mycket hade 

du 12-15 000 aktiva ord. Det är alltså sån enorm skillnad. (Helene 43 år, år 6) 

Ann berättar att hon med eleverna i första klass arbetar med en bok om vänskap. De tittar då 

tillsammans på bilderna i boken och samtalar kring vad de ser. Iwona i år 4 använder sig av så 

kallade dilemmasagor som utgångspunkt för diskussion. Det är då små korta berättelser från 

olika delar av världen men ändå aktuella för eleverna. De innehåller moraliska dilemman som 

klassen sedan diskuterar.  

Helene och Lena som båda arbetar i år 6 nämner att eleverna skriver dikter om vänskap och 

om hur en god kompis ska vara. Iwona talar om att hon börjar varje vecka med att eleverna får 

skriva egna berättelser utifrån ett bestämt tema. De får genom detta skrivande tips på hur de 

ska bli bättre skribenter. Framåt våren ska hon använda sig av mer moraliska teman så som 

vänskap och konflikter.  Margareta i år 1 skriver LTG-texter tillsammans med eleverna där 

hon ibland utgår från teman vänskap eller liknande. Ann beskriver hur hon arbetar med 

skolans regler med eleverna. De skriver ner reglerna och samtalar kring dem. På så sätt får de 

träna sig i att uttrycka sig muntligt och skriftligt. Ann beskriver skrivandet som en hjälp för 

tanken:  

Om man skriver också så klargör man för sig själv på ett väldigt bra sätt, man klargör 

tankarna för sig själv. (Ann 63 år) 
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Margareta, Annika och Helene har använt sig av film i det förebyggande arbetet för att barnen 

ska få se saker och ting ur andra perspektiv och på så sätt bli berörda.  

Annika och Carina anser inte att de tar in ämnet svenska i arbetet med konflikter. 

Alltså, jag tycker ju att det är ju inget speciellt skolämne så, utan det handlar om 

bondförnuft. (Annika 37 år, år 5) 

Helene i år 6 säger att det är olika gånger hon tänker på att främja elevernas lärande i arbetet 

med konflikter, ibland kommer det på köpet men hon är speciellt medveten när hon väljer 

högläsningsbok. Mikaela och Margareta som båda arbetar i år 1 anser att de arbetar medvetet 

för att utveckla elevernas ämneskunskaper då de kombinerar skolämne med konflikthantering. 

Margareta menar att hon vissa gånger i detta arbete fokuserar mer på ämnet till exempel 

svenskan och andra gånger blir svenskan ett medel för att hantera konflikter. Lena säger såhär 

om sin medvetenhet i arbetet med konflikter: 

Självklart, ja men allt, allting som främjar att de har en helare själ främjar ju lärandet. 

Allting som främjar att de ser på sina medmänniskor med lite varmare ögon främjar ju 

deras eget lärande. Allting som gör att dom kan sova godare på kvällarna när dom somnar 

främjar ju deras lärande. (Lena 43 år) 

5.1.2 Konfliktförebyggande arbete med hjälp av estetiska uttrycksmedel 

Flera av lärarna nämner bild som ett medel i det förebyggande arbetet, främst i syfte att 

illustrera olika företeelser. Det förebyggande arbetet kan också handla om drama, forumspel 

och samarbetsövningar i form av till exempel fyra hörn. Lärarna sjunger också 

vänskapssånger med barnen.  

Pedagogerna säger att de använder bilden för att illustrera olika företeelser. Ann och Annika 

har låtit eleverna illustrera skolans regler medan Carina har låtit barnen tolka citat ur 

barnkonventionen. Mikaela i år 1 använder bilder i samtal om känslor. Eleverna får till 

exempel rita ett ansikte och fylla i ögon och mun som visar hur de känner sig. De arbetar 

också enligt Mikaela med färger och hur dessa kan uttrycka känslor. Hon motiverar sin 

användning av bild på följande sätt:  

Jo, i bilden ingår det att de ska kunna förmedla någonting och tolka bilder och så där så det 

är ju… gör man ju. Så då är det ju väldigt bra att använda sig av konflikter för att få fram 

det.  (Mikaela 36 år, år 1) 

Annika använder inte drama för att hon anser att hon är dålig på det. Carina har inte använt 

sig av drama i undervisningen på grund av att hon anser att det skulle behövas fler pedagoger 

för att det skulle vara genomförbart. Dessutom saknas tid till planering. Hon säger dock att 

drama är en bra metod att använda sig av eftersom det blir konkret och tydligt för eleverna. 

Lena använder sig inte heller av drama i arbetet med konflikter eftersom hon tvivlar på att 

detta skulle vara genomförbart i sin elevgrupp.  

Drama gör vi sällan. I den här elevgruppen som jag har nu vet jag inte om jag skulle ro 

iland det, det är den krassa verkligheten. För det är så pass mycket konflikter så det gäller 

att man faktiskt kan hantera följderna av ett drama. (Lena 43 år, år 6) 

Helene använder drama enbart i sin engelskundervisning och gör kopplingar till det 

förebyggande arbetet genom att eleverna tränas att stå inför grupp och gå in i en annan roll. 

När Margareta får frågan om hur hon använder drama svarar hon att hon gör 
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samarbetsövningar med barnen i form av fyra hörn. Hon anser dock att hon skulle kunna 

använda sig mer av drama i form av dramatiseringar av olika situationer.  

Det är inte min starkaste sida den biten får jag väl säga då utan det blir ju mycket mer utav 

samtal och diskussioner. (Margareta 56 år, år 1) 

Iwona har vid ett flertal tillfällen haft besök av elever från estetprogrammet från den lokala 

gymnasieskolan. De spelade tillsammans med barnen forumspel och Iwona tyckte detta var ett 

utmärkt sätt för de lite äldre barnen. Mikaela i år 1 har också mycket bra efterenheter av 

forumspel. Hon har dock inte använt det i sin nuvarande klass utan med lite äldre elever. Ann 

använder sig av drama i det förebyggande arbetet genom att eleverna får dramatisera de regler 

som gäller på skolan.  

Annika, Carina och Iwona använder sig inte av musik och Annika motiverar det med att 

musiken är hennes svaga länk. Iwona säger att det hade varit kul att använda detta 

uttrycksmedel mer. De övriga pedagogerna berättar att de sjunger freds- och vänskapssånger 

om hur man ska vara mot varandra tillsammans med eleverna.  

5.2 Hantering av konflikter 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de flesta pedagogerna hanterar konflikter genom 

samtal. De lyfter också vikten av att eleverna lär sig att hantera konflikter på egen hand. 

Pedagogerna hanterar konflikter för att till exempel ge dem redskap i konflikthantering, att 

konflikten inte ska ligga och gro och lära dem att ta ansvar för sina handlingar.   

Fem av de åtta tillfrågade pedagogerna anser att de, bortsett från vissa elever med speciella 

behov, har få konflikter i sina elevgrupper. Mikaela i år 1 säger att konflikterna i hennes klass 

främst handlar om små saker som till exempel vem som ska stå först i kön och skvaller. I 

Carinas femteklass är det mest konflikter mellan tävlingsinriktade pojkar där de inte är 

överens om till exempel spelregler. Annika som också har en femteklass anser att konflikterna 

oftast uppstår mellan flickor. Hon beskriver det som den typiska ”pubertetstjejgrejen”. Helene 

i år 6 möter konflikter främst på rasten och då oftast inte med sina egna elever. Margareta i år 

1 säger att antalet konflikter varierar under olika perioder men just nu anser hon att det är 

mycket konflikter i hennes klass och då främst mellan flickorna som håller koll på vad andra 

gör fel men har svårt att se sin egen roll.  

Och där det då handlar om att man vet hur man då kan reta någon och vad man ska säga för 

att göra någon arg och börjar någon annan då får man ju alltid, då är det okej att ge igen, 

visar de i handling. Med ord vet de ju precis att man ska vara jättesnälla mot varandra. 

(Margareta 56 år, år 1) 

Ann berättar också att det ofta är mycket konflikter när man tar emot en förstaklass. Det 

behövs då ett omfattande arbete med konflikthantering i elevgruppen. Konflikterna uppstår då 

på grund av att eleverna är jagcentrerade och har svårt att tänka sig in i någon annans 

situation. Lena i år 6 anser att hon har mycket konflikter i sin elevgrupp. Hon berättar att det 

uppstår mycket konflikter mellan flickor i tolvårsåldern som växer ifrån varandra och byter 

vänner.   

Carina i år 5 berättar att hennes elever löser många konflikter själva. De kommer enbart till 

henne när de försökt lösa en konflikt utan att lyckas. Även Annika i år 5 tycker att hennes 

elever är duktiga på att säga till henne då de behöver hjälp med att lösa en konflikt. Ibland 

berättar de för henne att de löst en konflikt som uppstod på egen hand. Iwona uppmanar sina 
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elever att föröka prata med varandra i stället för att komma till henne då det handlar om små 

konflikter. 

Ge dom lite redskap, jag, mamma behöver inte vara överallt säger jag. Mamma dricker 

kaffe nu sluta. (skrattar). (Iwona 59 år, år 4) 

Iwona berättar också att man i vissa situationer måste bita ifrån och vara bestämd. Hon säger 

dock att man inte kommer långt med hot och hårdhet. I Mikaelas förstaklass kan små problem 

enligt henne ofta göras väldigt stora. Då är det viktigt att läraren avgör vad som är en konflikt 

eller inte och talar om för barnen varför det är så. I hennes klass förekommer det också en hel 

del skvaller. Mikaela anser då att det är viktigt att sätta ner foten och tala om för dem att det är 

skvaller och att de måste lösa det själva. Annika berättar att hon ibland kan säga ifrån när 

eleverna kommer till henne med små konflikter och uppmana dem att lösa de själva.  

Men samtidigt får man hitta en avvägning för man vill ju självklart att jag inte ska uppfattas 

som att hon bryr sig inte utan jag vill ju självklart att dom ska känna att jag bryr mig, för det 

gör jag. Men alla konflikter, man måste lära sig att lösa dom själv också. (Annika 37 år, år 

5) 

Lena och Margareta är överens om att målet med konflikthantering är att eleverna på egen 

hand ska kunna lösa de konflikter som uppstår. Mikaela berättar hur hon efter ett tag kan se 

hur eleverna löser konflikter med hjälp av hennes metoder. Ann löser konflikter genom att 

lyssna på eleverna och på så sätt visar hon att hon respekterar deras upplevelser och känslor. 

Hon ser sig själv som en samtalsledare där hon undviker varförfrågor för att undvika att 

eleven går in i försvar. Hon berättar att hon vill att eleven ska se sin del i konflikten och själv 

hitta strukturer och strategier för hur de kan gå vidare och hur de kan agera nästa gång. När 

samtalet är slut menar hon att alla parter ska känna sig nöjda med uppgörelsen.  

Ingen vinnare och ingen förlorare. Alla ska vara vinnare kan man säga i stället va. Det tror 

jag är jätteviktigt. (Ann 63 år)  

Flertalet pedagoger tycker att samtal är att föredra vid konflikthantering. Alla inblandade ska 

få tala om hur de upplevt det som hänt för att på så sätt lösa konflikten. Carina löser konflikter 

genom att låta alla inblandade säga sin version och sedan prata med eleverna om hur de kunde 

gjort i stället och vad de kan tänka på till nästa gång. Margareta i år 1 uttrycker sin 

förhoppning om att barnen genom samtalen lyfter blicken och upptäcker sin roll i konflikten. 

Mikaela, som också arbetar i år 1, vill genom samtalen hjälpa barnen att bena ut hur det blev 

som det blev och vad de kunde gjort i stället. Hon poängterar också att ibland blir det fel och 

då är det viktigt att lära barnen att de inte bara ska säga förlåt utan även göra förlåt. 

En sänkning kanske kräver tre upphöjningar innan det blir okej. (Mikaela 36 år, år 1) 

Helene anser att vi vuxna ibland kan vara för rationella, vi vill lösa allt här och nu. Vi bör 

vänta tills känslorna runnit av barnen. Därefter kan man prata med var och en och försöka lösa 

konflikten tillsammans. Ann och Margareta håller med om att undvika att diskutera konflikten 

med eleverna när de är för upprörda. Pedagogerna tycker att det är viktigt att hantera 

konflikter i sin elevgrupp. Ann anser att det är viktigt att träna eleverna att sätta ord på sina 

känslor och hjälpa dem tolka och förstå vad andra känner. De behöver lära sig ta ansvar för 

sitt känsloliv och sin kommunikation och förstå hur det påverkar andra. Vi behöver också 

uppmuntra dem att erkänna en dumhet och stå för vad de gjort. Annika hanterar konflikter för 

att lära eleverna att ta ansvar för sina handlingar. Margareta anser att när vi hjälper barnen att 

lösa konflikter lär de sig att se den andres sida av saken. Konflikthanteringen är enligt henne 

också viktigt för att bryta negativa beteenden. Helene säger att konflikter måste lösas för att 
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undvika att de ligger och gror och på så sätt blir ännu större nästa gång. Annika menar att 

vissa kan sura hur länge som helst om konflikten inte löses och det är därför viktigt att hantera 

konflikten. Lena och Mikaela tror att de genom sitt sätt att hantera konflikter lär barnen 

metoder för hur de på egen hand ska handskas med dem. Därför är konflikthantering i skolan 

viktig.  Genom att hantera konflikter visar man enligt Iwona barnen respekt.  

Det handlar om respekt också från min sida. Alltså jag menar, klart att man skulle kunna 

låtsas att man inte ser många saker som förekommer va.  Man skulle kunna, det är ju 

bekvämt också att inte se allting men det gagnar inte gruppen, det gagnar inte mig själv som 

ledare tillslut va. För då, då kan de, negativa krafter ta över. (Iwona 59 år, år 4) 

5.2.1 Hantering av konflikter med hjälp av svenskämnet 

Sammanfattningsvis kan vi se att de flesta pedagoger i akuta konfliksituationer främst 

använder sig av samtal och kopplar dessa samtal till svenskämnet. Det centrala är alltså att 

lösa konflikterna och svenskkunskaperna kommer på köpet. Vid mer djupgående och längre 

konflikter kan pedagogerna till exempel ta till litteratur som berör konflikten.    

Carina och Iwona använder sig inte av svenskämnet i sin konflikthantering. Iwona säger att 

konfliktsituationerna ofta är akuta och därför blir det mer samtal och diskussioner. Några 

pedagoger anser att de indirekt använder sig av ämnet svenska i konflikthanteringen.  

Ja det gör jag lite indirekt eftersom man argumenterar och diskuterar och det är ju också en 

del av ämnet.  Att vi faktiskt ska, att man ska kunna redovisa vad faktiskt som hände, hur 

uppfattade jag det som hände. Hur uppfattade nån annan vad som hände. Och just ord, att 

kunna utrycka och tolka ord, tolka kroppsspråk. Så det är väl mycket av det man använder, 

att det blir naturligt svenskan så. (Annika 37 år, år5) 

De flesta lärare uttrycker att det centrala är att lösa konflikten. Kunskaperna blir en positiv 

bieffekt.  

Att kunna uttrycka en känsla, hur man upplevt något eller beskriva något man har sett 

självklart utvecklar det deras svenskakunskaper. Fast i första hand är det ju till för att lösa 

konflikterna men det är ju inte så att det hindrar dom, det befrämjar ju dom hela tiden. 

(Lena 43 år) 

Mikaela och Margareta i år 1 använder sig av svenskämnet i form av litteratur då det är lite 

djupare och större konflikter. Margareta väljer i sin svenskundervisning ett tema som berör 

konflikten. Mikaela använder sig av diskussionsuppgifter som är snarlika en aktuell 

konfliktsituation. När barnen är lite äldre får de skriva ner lösningar medan de lite yngre får 

berätta. Ann, Lena och Helene låter eleverna få skriva ner vad som hänt och hur de känner sig 

och sedan förs diskussioner och samtal kring händelsen. Helene använder sig av 

dagboksskrivande i hanteringen av konflikter.  

Och att man då också innan antingen bestämt sig för att nu använder vi det som också ett 

sätt att tänka på stor bokstav och punkt eller också pratar man om att nu skriver du så gott 

du kan, jag är inte i och petar om det är felstavat eller så utan nu är det för att du ska få 

skriva av dig, det är för att du ska komma ihåg vad som har hänt. (Helene 43 år, år 6)  

5.2.2 Hantering av konflikter med hjälp av estetiska uttrycksmedel 

Sammanfattningsvis kan vi här konstatera att pedagogerna mycket sällan använder sig av 

estetiska uttrycksmedel i sin konflikthantering. När de gör det är det främst drama som står i 

fokus. 
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De flesta pedagoger anser att de är dåliga på att använda sig av estetiska uttrycksmedel för att 

de inte ligger i deras natur.  

Asså för att det inte ligger så nära mig, det är så. Man väljer sina liksom uttrycksmedel, då 

är nog mer prata min grej (skrattar). Tror jag faktiskt. (Annika 37 år, år 5) 

Ann säger att det är effektivt att spela teater med eleverna. Hon brukar då ta något liknande 

fall för att inte utsätta någon. När man spelar teater ser eleverna vad som är fel och de 

kommer med bra förslag på hur konflikten kan lösas. Mikaela spelar själv upp pjäser för 

barnen om konfliktsituationer för att det ska bli konkret för dem. Det är bara Lena som uppger 

att hon använder sig av musik och bild i konflikthanteringen.  

Annars kan ju faktiskt musik och bild vilket man inte alltid är så att det är löser en konflikt 

men kan vara terapeutisk. Inte för att jag säger att nu ska vi bryta för att nu ska ni må bra i 

själen utan bild i sig kan vara någonting som gör att de kan må bra vad än uppgiften består 

av eller att vi har musik på i klassrummet för att det blir en annan stämning för man kan ju 

styra den. Inte alltid för att lösa konflikter men kanske för att bryta. (Lena 43 år, år 6)  

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

I vår resultatdiskussion kommer vi ha följande underrubriker: Konfliktförebyggande arbete, 

Konfliktförebyggande arbete med hjälp av svenskämnet och estetiska uttrycksmedel, 

Hantering av konflikter samt Hantering av konflikter med hjälp av svenskämnet och estetiska 

uttrycksmedel.  

6.1.1 Konfliktförebyggande arbete 

Flertalet av de tillfrågade pedagogerna anser att samtal är en central del i det förebyggande 

arbetet. Samtalen är baserade på skolans värdegrund och har som syfte att vidga elevernas 

vyer och ingjuta sunt förnuft. Detta leder i sin tur till en mer positiv samvaro. Läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Utbildningsdepartementet 

1998) betonar vikten av att skolans personal för samtal och förankrar grundläggande värden 

hos eleverna Den enskilda läraren ska ha en öppen diskussion i klassrummet om samhällets 

värdegrund och vad det innebär för det personliga handlandet. Dessa diskussioner ska ligga 

till grund för de regler som gäller för arbetet och gemenskapen i den egna klassen 

(Utbildningsdepartementet 1998). Respondenternas tankar kring diskussionerna i 

klassrummet stämmer bra överens med Holmsens (2005) åsikter som handlar om hur det 

förebyggande arbetet bör innehålla samtal mellan pedagog och elever. Dessa samtal ska ge 

eleverna möjlighet att berätta och reflektera över upplevelser i livet samt att sätta ord på 

tankar och känslor (Holmsen 2005). Vi håller med de tillfrågade pedagogerna om att samtal 

och diskussion bör vara en av de största delarna i det förebyggande arbetet eftersom vi anser 

att åsikter och tankar kommer upp till ytan och förankras när de kläs i ord. Vi tror också att 

samtal kring värdegrund bidrar till ett gott klassrumsklimat. Detta nämner Iwona som också 

poängterar hur hon som ledare för gruppen påverkar den atmosfär som råder i klassrummet 

och vikten av att bygga goda relationer. Både Taube (1997) och Jacobsen, Christiansen och 

Jespersen (2004) menar att en positiv klassrumsatmosfär som består av värme och acceptans 

avgörande i det förebyggande arbetet. För att kunna skapa denna positiva atmosfär och bygga 

goda relationer till eleverna måste läraren enligt Taube (1997) ha en god självbild och vara 

trygg i sin yrkesroll. Annika ser sig själv som en förebild. Hur hon agerar påverkar barnen 

eftersom de tenderar att efterlikna beteenden mer än följa de uppmaningar som sägs. 
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Jacobsen, Christiansen & Jespersen (2004) menar att eleverna ser hur läraren diskuterar och 

tar emot kritik samt hur han/hon förhåller sig till etik och politik. Läraren fungerar alltså som 

en modell för hur man beter sig och eleverna tenderar ofta att kopiera och efterlikna dennes 

beteenden.  

Hälften av pedagogerna uppger att de arbetar med EQ övningar av olika slag. Vissa övningar 

har enligt lärarna som syfte att träna barnen i att sätta ord på känslor och kunna kontrollera 

dem. Andra övningar ska lära barnen att ta ställning i vissa frågor och våga stå för och 

motivera sin åsikt. Läroplanen (Utbildningsdepartementet 1998) betonar att skolan ska sträva 

efter att eleverna utvecklar och uttrycker etiska ställningstaganden. Vi är överens med 

respondenterna att EQ övningarna kan bidra till känslomässig utveckling samt mod att ta 

ställning. Men vi anser också att dessa övningar kan leda till att eleverna får en större 

förståelse för varandra eftersom de får lyssna till och uppleva andras åsikter och känslor. I 

läroplanen (Utbildningsdepartementet 1998) beskrivs att skolan ska främja elevernas 

förståelse för andra människor och förmågan till inlevelse. 

6.1.2 Konfliktförebyggande arbete med hjälp av svenskämnet och estetiska 

uttrycksmedel 

Två av de pedagoger vi intervjuat påstår att de inte alls använder sig av ämnet svenska i det 

förebyggande arbetet av konflikter. En av dem motiverar det med att konflikthantering inte är 

ett skolämne. Det är dock intressant att de båda senare i intervjun uppger att de på flera olika 

sätt använder sig av svenskämnet. Vi tror att de aldrig tidigare reflekterat över att 

svenskämnet och arbetet med konflikter går att kombinera men att de gör det omedvetet.  

Skönlitteratur och film nämns av flertalet pedagoger som ett utmärkt medel i det 

förebyggande arbetet eftersom det ger goda möjligheter till inlevelse och diskussioner. Ett av 

strävansmålen i kursplanen i svenska belyser just detta. Där beskrivs att svenskämnet ska 

sträva efter att eleven utvecklar förmågan att i diskussion reflektera och värdera texter samt 

sätta ord på de känslor och tankar dessa texter väcker (Skolverket 2000). De tillfrågade väljer 

ofta litteratur som är elevnära och berör ämnen som är aktuella för eleverna. Dessa tankar 

stämmer bra överens med Molloy (1996) som menar att för att eleverna ska kunna bearbeta 

sina egna erfarenheter i texten är det viktigt att läraren väljer texter som ligger eleverna nära. 

Då kan eleverna behålla sin personliga förankring med texten samtidigt som de utvecklar sin 

läsning. Molloy anser också att eleverna genom skönlitteratur inser att det går att tolka en och 

samma situation på flera olika sätt. Hon skriver vidare att litteraturläsning och dialogen är 

viktigt för utvecklingen av tänkandet. Sahlin (2001) stärker respondenternas tankar kring film. 

Han skriver att film är ett effektivt medel eftersom det sätter igång mycket starka reaktioner 

hos eleverna. Film är också en bra utgångspunkt för diskussioner.  Vi anser att det finns 

mycket att vinna då det förebyggande arbetet kombineras med svenskämnet på det vis som 

just beskrivits. Förutom att skönlitteraturen bidrar till inlevelse, dialog samt förståelse för att 

texter kan uppfattas och tolkas på olika vis kan eleverna också tillägna sig ämneskunskaper. 

Exempel på detta är ökad läsförståelse, mer kunskap om grammatiska strukturer samt 

utveckling av ordförråd. Helene nämner hur skönlitteratur i det förebyggande arbetet bidrar 

till att eleverna utvecklar sitt ordförråd.  

Fem av de åtta tillfrågade nämner skrivandet i någon form som medel i det förebyggande 

arbetet av konflikter. De former av skrivande som nämns är diktskrivning, skapande av LTG-

texter samt berättelseskrivning. En av pedagogerna använder sig också av skrivandet som ett 

medel för tanken. Hon menar att skrivandet kan hjälpa elever att strukturera tankar och 
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känslor. Lökensgard Hoel (2001) menar att genom skrivandet utforskar och reder eleven ut 

tankar och känslor och skapar struktur i den yttre och den inre världen. På så sätt skapas 

förståelse och ges mening i tillvaron. Vygotskij (1995) menar också att det är viktigt att 

eleverna får skriva om ämnen som ligger nära dem för att inspirera till att uttrycka sina 

känslor och tankar och då samtidigt utveckla deras litterära förmåga. Även då skrivandet i 

olika former används som ett medel i det förebyggande arbetet kan eleven enligt oss tillägna 

sig ämneskunskaper. I kursplanen i svenska står det att svenskämnet ska sträva mot att eleven: 

genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska 

strukturer i språket samt utveckla sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika 

sammanhang (Skolverket 2000. s, 96-97). 

Flertalet av pedagogerna vi intervjuade använder bild för att illustrera olika företeelser. Endast 

Mikaela, som under sin utbildning läste tillval bild, använder färg som medel för att uttrycka 

känslor. Hon använder också bilden i sitt EQ arbete genom att eleverna får rita ett ansikte som 

speglar hur de känner sig. Barnes (1994) stärker Mikaelas arbete med bild och EQ då han 

skriver att bilden ger eleverna möjlighet att ge de inre känslorna och stämningarna en yttre 

och konkret form. Musiken som medel i det förebyggande arbetet används av respondenterna 

mycket lite. De nämner endast att de emellanåt sjunger vänskapssånger om hur man ska vara 

mot varandra. En fördel som Gabrielsson (2005) nämner är att musiken som uttrycksmedel 

ofta skapar känslor av stark gemenskap. Även om pedagogerna tycks använda sig av musik i 

liten utsträckning anser vi att sjunga vänskapssånger i grupp stärker känslan av gemenskap 

och tillhörighet. Endast Mikaela och Iwona har någon gång använt sig av forumspel i sin 

undervisning. De är överens om att detta är en mycket bra metod att använda sig av i arbetet 

med konflikter. Gottberg (2007) menar att när eleverna genom drama får öva sig på att 

hantera olika konfliktsituationer utifrån den utsattes perspektiv lär de sig hur de kan handskas 

med liknande situationer i det verkliga livet. I forumspelet får eleverna även träna på hur de 

kan agera när de ser att någon annan blir utsatt. Ann har med sina elever dramatiserat skolans 

regler för att tydliggöra dem för eleverna.  

6.1.3 Hantering av konflikter 

Alla pedagoger vi intervjuat uppgav olika anledningar till varför det är viktigt att hantera 

konflikter. Dels är konflikthanteringen enligt vissa pedagoger viktig för att eleverna ska lära 

sig att ta ansvar för sitt eget handlande och lyfta blicken för att se händelser ur andras 

perspektiv. Vi tror att eleverna lyfter blicken då läraren tar tag i konflikten och de inblandade 

får prata om det som hänt. Granat (2008) menar att det är mycket utvecklande att få höra 

andra människors orsaker, villkor och känslor på så sätt blir vi mer ödmjuka inför varandra. 

Även Szklarski (1996) beskriver hur viktigt det är för konflikthanteringen att vi lärare hjälper 

barnen att utveckla empatisk förmåga. Små barn ser enligt Nemert (1997) på världen utifrån 

sig själva och har därmed svårt att ta någon annans perspektiv. I stället för att då invänta 

barnens emotionella och mentala mognad, där de går från att vara jag- centrerade till att 

upptäcka omvärlden, bör vi lärare fungera som goda förebilder och på så sätt hjälpa dem att 

komma vidare i sin emotionella utveckling. Konflikthanteringen har enligt några av 

respondenterna som syfte att bryta negativa beteenden och undvika att konflikten ligger och 

gror och eskalerar. En av pedagogerna nämner att denne genom sin hantering vill undvika 

sura miner. Hakvoort (2008) beskriver vikten av hantering av konflikter. Om de inte hanteras 

tenderar de att återkomma och eskalera. Olösta konflikter blir ofta destruktiva och leder 

därmed inte till utveckling. Genom att uppmärksamma och bekräfta, i stället för att blunda, 

för elevernas konflikter anser Iwona att man visar eleverna respekt. En konflikträdd lärare 

undviker enligt Wahlström (2005) att se konflikter och hoppas på att de går över och tar 
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därför aldrig på allvar itu med konflikterna. Enligt Wahlström (1996) bagatelliserar dessa 

lärare barnens känslor. När lärare ignorerar och nonchalerar elevernas konflikter anser vi att 

pedagogen sviker eleverna och lämnar dem i sticket. Vi tror också att nonchalerandet av 

konflikter kan leda till att de eskalerar vilket i sin tur påverkar skolklimatet negativt. Iwona 

uttrycker detta som att de negativa krafterna tar över. Flertalet av de tillfrågade lärarna 

nämner att de hanterar konflikter för att ge eleverna redskap för hur de själva ska hantera 

konflikter de hamnar i. Vi kan koppla detta till Vygotskijs (1995) teori om den proximala 

utvecklingszonen eftersom läraren ger eleverna redskap för hur konflikter kan hanteras och på 

så sätt utvecklas eleven. Lamer (1991) skriver att en viktig målsättning ska vara att eleverna 

klarar av att lösa konflikter på egen hand. Vi anser därför att det är oerhört viktigt att lärare tar 

tag i konflikter elever emellan. Dels för att respektera deras känslor men också för att vara en 

god förebild för hur man ska handskas med problemsituationer som uppstår. Utas Carlsson 

(2001) menar till och med att när eleverna blir vana vid att själva lösa konflikter kan de också 

medla för varandra.  

De flesta av de intervjuade menar att de använder samtal för att lösa konflikter. Alla de 

inblandade får då säga sin mening och beskriva hur de upplevt situationen. Lärarna uppger att 

de använder samtal för att eleverna ska upptäcka sin roll i situationen. Samtalen hjälper dem 

också att bena ut det som hänt så att de kan se vad som gick fel och hur de kan agera istället. 

Ann beskriver sig själv som en samtalsledare där hon medvetet avstår från att använda varför 

frågor för att undvika att de inblandade går i försvar. Målet med samtalen är enligt henne att 

alla inblandade ska vara vinnare och känna sig nöjda med uppgörelsen. Vi anser att detta är en 

form av medling som Wahlström (2005) beskriver som en process där en tredje part ingriper i 

konflikten och fungerar som medlare. Dennes uppgift är inte att bestämma vad som ska göras 

utan hjälpa de inblandade individerna att själva komma fram till en lösning. Medlingens syfte 

är att de inblandade ska få möjlighet att definiera sitt problem, uttrycka sina känslor och 

behov samt lyssna till den andre individens känslor och behov. Medling är enligt Wahlström 

inte att ta reda på vems fel det är och skuldbelägga någon. Medlarens uppgift är att se till att 

båda parterna kommer till tals och att inga kränkningar förekommer. Vi anser att detta är en 

bra metod för att lösa konflikter elever emellan därför att det bidrar till eleverna utvecklar en 

självinsikt samt förmågan att se saker ur andras perspektiv. Medling är enligt oss en fredlig, 

konstruktiv metod eftersom samtalen utgår från att man respekterar varandra och att inga 

kränkningar får förekomma. Vi tror att denna metod ger eleverna redskap för hur de på egen 

hand kan lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.  Flera av de tillfrågade som arbetar med de 

äldre barnen, anser att eleverna är duktiga på att lösa konflikter själva. De säger också att 

eleverna ber läraren om hjälp då de inte klarar av att lösa konflikten på egen hand. Vissa 

gånger när de ber om hjälp kan det handla om saker som läraren bedömer att de kan klara på 

egen hand och läraren uppmanar dem då att göra det. Vi anser att läraren bör hjälpa barnen att 

lösa de konflikter de ber om eftersom det är viktigt att vi bekräftar och tar elevernas känslor 

på allvar. Enligt oss är det fel att förminska och bagatellisera eftersom vi då kränker och 

indirekt talar om för barnen att det de har att säga är oviktigt. Wahlström (1996) menar att en 

konfliktlösning blir bestående och tillfredställande när de inblandades känslor beaktas. Vi 

förstår dock lärarnas resonemang eftersom elevers konflikter ibland kan handla om mycket 

små saker som de egentligen klarar av att lösa själva. Holmsen (2005) beskriver hur viktigt 

det är att pedagogen erkänner och tar hänsyn till barnets upplevelser och känslor. Det gör 

läraren genom att lyssna aktivt och bekräfta barnet. Detta leder till att barnet lär sig att 

bemästra sina känslor vilket bidrar till kognitiv och emotionell utveckling. Ann talar om 

vikten att träna eleverna i att tolka och sätta ord på sina känslor. Eleverna ska också lära sig 

att ta ansvar för sina känslor och sin kommunikation och förstå hur den påverkar andra 
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runtomkring. Ann poängterar också vikten av att uppmuntra eleverna att våga erkänna en 

dumhet. Det Ann beskriver anser vi är en viktig pusselbit i konflikthanteringen därför att det 

leder till att barnen utvecklar en självkännedom och ett egenansvar. Vi anser också att när 

eleverna erkänner en dumhet bör vi fokusera erkännandet istället för att skälla på eleven för 

sin dumhet. Vi är övertygade om att eleven oftast redan vet att denne har handlat fel. Gottberg 

(2005) anser att lärarens uppgift att lära barnen att kontrollera sina känslor för att de ska 

kunna fungera tillsammans med andra människor och handskas med problem som uppstår. 

Hon skriver vidare att läraren bör förklara att alla känslor är tillåtna men inte alla beteenden. 

På så vis lär sig barnen att skilja på känsla och beteende. Mikaela påtalar också detta då hon 

säger att hon genom sitt EQ-arbete försöker få eleverna att förstå att de får känna vad de vill 

men de får inte göra vad de vill.  

Ett flertal av de tillfrågade lärarna beskriver hur vissa elever måste få stanna i sin känsla och 

avreagera sig innan det går att föra samtal kring det som hänt och hur konflikten kan lösas. 

Helene anser att vuxna ofta kan vara för rationella och vilja lösa konflikten alltför snabbt. Vi 

håller med om lärarnas tankar och tror att det är viktigt att eleven får stanna i sin känsla så 

länge de behöver eftersom eleven då får utforska och lära sig att den inte är farlig. Även detta 

tror vi utvecklar elevens självkännedom. De aktuella lärarnas och vårt synsätt stämmer bra 

överens med Kinges (2008) och Utas Carlssons (2001). De menar att för barn ett barn ska 

finna ett lugn behöver de få reagera färdigt och därefter samtala om vad som hänt.   

6.1.4 Hantering av konflikter med hjälp av svenskämnet och estetiska 

uttrycksmedel 

Endast Mikaela och Margareta som arbetar i år 1 använder sig av litteratur då de hanterar 

konflikter, dock enbart när konflikterna är litet större och djupare. Mikaela nämner också 

diskussionsuppgifter som ett arbetssätt i konflikthanteringen. Hon hittar då på 

konfliktsituationer som påminner om den aktuella och låter barnen diskutera och eventuellt 

skriva ner möjliga lösningar. Kursplanen i svenska betonar skönlitteraturens roll i att förmedla 

värderingar (Skolverket 2000). När Mikaela och Margareta använder sig av litteratur i 

konflikthanteringen anser vi att de gör just detta. Kursplanen nämner också att eleven ska få 

använda språket i meningsfulla sammanhang. Även här följer Mikaela kursplanen då hon 

använder sig av diskussionsuppgifter som berör konflikthantering och därmed är aktuella för 

barnen. Vi tror att för små barn är det lättare att se en konfliktsituation och dess orsaker 

utifrån än om de själva är inblandade. Mikaela och Margaretas arbetssätt med skönlitteratur 

och diskussionsuppgifter konkretiserar olika händelser så att de blir begripliga och enklare att 

förhålla sig till. På så vis tror vi att eleverna kan komma med förslag på hur situationen kan 

hanteras och hur de inblandade bör agera. Förhoppningsvis lär sig barnen på detta sätt att se 

sin egen roll i den liknande situation de befinner sig. 

Flera av de pedagoger som arbetar med de äldre barnen berättar att när en konflikt uppstått 

låter de ibland eleverna skriva ner hur de upplevt situationen och efter detta diskuteras 

händelsen. Eleverna får i diskussionen se hur en och samma situation kan uppfattas på många 

olika sätt. Helene använder sig också av dagboksskrivande som ett medel i 

konflikthanteringen. Vissa gånger får eleverna skriva fritt för att få skriva av sig och andra 

gånger vill hon att eleverna tänker på grammatiska regler så att språket ska bli så korrekt som 

möjligt. Vi tycker att skrivandet, som ett medel för tanken, är ett utmärkt sätt att använda sig 

av då en konflikt uppstått. I skrivandet struktureras tankar och känslor och på så sätt tror vi att 

denna form av skrivning kan fungera som en form av bearbetning. Vi tycker, till skillnad från 

Helene, att dagboksskrivandet endast ska användas på detta sätt och att man aldrig ska bry sig 
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om de språkliga reglerna när eleverna skriver fritt. Vi tror att det kan hämma lusten för 

skrivandet. Molloy (1996) stärker våra tankar då hon skriver att expressivt skrivande är viktigt 

för att utveckla elevernas kunskap om sitt eget tänkande och lärande. Kunskapen om det egna 

tänkandet och lärandet är grunden för all skrivutveckling och är språkutvecklande. Det 

eleverna skrivit kan sedan diskuteras och på så sätt utvecklas språket. Lökensgard Hoel 

(2001) beskriver också hur skrivandet hjälper eleverna att reda ut sina tankar och känslor samt 

skapa struktur i den yttre och den inre världen. I kursplanen står det att svenskämnet ska 

sträva efter att eleven genom skrivandet ska erövra medel för tänkande och lärande. Det 

stärker våra tankar kring skrivandet som ett medel i konflikthanteringen.  

Flertalet av de lärare vi intervjuat hanterar konflikter med hjälp av samtal. När vi frågade om 

de använder sig av svenskämnet i sin konflikthantering redogör de för dessa samtal. De menar 

att eleverna genom samtalen indirekt tillägnar sig svenskkunskaper. Kursplanen i svenska 

nämner samtal och diskussioner och de gör därför denna koppling. I den vanliga 

konflikthanteringen där samtal är det huvudsakliga redskapet anser vi att det är långsökt att 

koppla till kursplanen. Detta eftersom vi tycker att de samtalen har mer karaktär av ett 

vardagssamtal. För att kunna göra kopplingen mellan konflikthanteringssamtal och kursplan 

måste läraren utgå från till exempel litteratur, film eller texter som eleverna skrivit. Med detta 

som utgångspunkt så tycker vi att deras koppling inte är särskilt genomtänkt. 

När vi frågade lärarna om de använder sig av estetiska uttrycksmedel när de hanterar 

konflikter svarade de flesta att de inte gör det eftersom det inte ligger dem särskilt nära. Trots 

detta fick vi några svar på hur de arbetar med estetiska uttrycksmedel i kombination med 

konflikthantering. Mikaela spelar ibland upp små pjäser för eleverna för att konkretisera 

situationer. Hon använder sig då av snarlika situationer för att inte utsätta någon elev. Några 

lärare nämner också att teater är ett effektivt medel att använda sig av eftersom det tydliggör 

olika situationer för barnen. Vi håller med pedagogerna om att drama är ett bra sätt att 

konkretisera företeelser på. Återigen kan eleverna med hjälp av dramat se en situation utifrån 

och på så sätt få ett annat perspektiv. Lena nämner att hon använder bild och musik i 

hanteringen, inte för att lösa konflikten utan för att bryta och ändra stämning. Musiken och 

bilden fungerar då, enligt henne, som en form av terapi. I kursplanen för musik står det att 

musiken kan fungera som ett redskap för att bearbeta intryck. Musikupplevelser kan också 

enligt Gabrielsson (2005) innebära att en individ får insikt om sina egna tankar och känslor.  

Barnes (1994) beskriver hur bilden kan fungera som ett medel för att ge inre känslor en yttre 

och konkret form. Vi håller med om att musik och bild kan ha en terapeutisk verkan. Musik 

kan enligt oss helt förändra en sinnestämning och musik kan också användas för att diskutera 

vilka känslor musiken väcker. Vi anser dock att det finns många fler sätt att använda bild, 

musik och drama på som ett medel i konflikthanteringen.  

6.2 Metoddiskussion 

Vi tänkte från början använda oss av observationer för att få se hur lärarna faktiskt arbetar 

med konflikter. Vi insåg senare att pedagoger ofta använder sig av olika arbetssätt från gång 

till gång. Vi ville ta del av så många av dessa arbetssätt som möjligt och valde därför intervju 

som redskap istället. I intervjun kunde läraren få berätta om alla de arbetssätt de använder sig 

av. Om vi däremot hade använt oss av observation som redskap hade vi avgränsat oss till hur 

de arbetar med konflikter vid ett specifikt tillfälle. Vi var också oroliga för att vi inte skulle få 

ta del av konfliktsituationer och därmed gå miste om nödvändigt material. Vi använde oss av 

halvstrukturerade intervjuer vilket visade sig vara till vår fördel eftersom läraren fick prata 

ganska fritt om sitt arbete och vi fick därför ta del av flera olika arbetsmetoder. Efter att ha 
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funderat och diskuterat med varandra valde vi att skicka ut vår definition av konflikter samt 

vår intervjuguide. Detta för att vi ville försäkra oss om att intervjun skulle hållas inom våra 

ramar av vad en konflikt är. Trots att vår definition stod beskriven i missivbrevet gled ändå 

vissa intervjuer in på ämnen som kränkande behandling och mobbning. Intervjuguiden 

skickade vi ut för att vi ville att lärarna skulle ha möjlighet att fundera över vilka arbetssätt de 

använder sig av så att vi skulle få ett så uttömmande svar som möjligt. Det visade sig att de 

flesta inte hade tittat på intervjuguiden. De som hade tagit del av intervjuguiden innan 

intervjun verkade mer ha funderat kring sitt arbetssätt och hade därför mer uttömmande svar. 

Att använda sig av halvstrukturerade intervjuer medförde dock att samtalen kunde ta en 

vändning vi inte förväntat oss och vi hade då svårt att styra tillbaka det till vår intervjuguide. 

Det ledde till att vi i vissa intervjuer glömde att ställa vissa följdfrågor som hade varit 

intressanta för vår studie. Istället fick vi i flera fall överflödigt material som vi inte kunde 

använda oss av. I rädsla för att kritisera våra respondenter var vi lite försiktiga då vi ställde 

frågor. Trots detta upplever vi att vi samlat ihop material som är tillräckligt för att vår studie 

ska bli trovärdig.  

Om vi skulle genomföra samma undersökning igen skulle vi även se till att vi vågade ställa de 

obekväma frågorna. Vi skulle också styra intervjun lite mer för att undvika samtal om ämnen 

som inte berörde vårt syfte.  

6.3 Didaktiska konsekvenser 

Vår studie har givit oss en helt förändrad syn på konflikter. Vi hade båda en negativ 

inställning till konflikter innan vi genomförde vår undersökning. Vi hade en föreställning om 

att en konfliktfri skola vore ultimat. Under tiden vi studerat litteratur och genomfört intervjuer 

har vi långsamt ändrat åsikt. Vi anser inte längre att alla konflikter är skadliga utan vissa kan 

till och med bidra till utveckling. De konflikter som är destruktiva blir naturligtvis skadliga 

men om vi som pedagoger lär oss att hantera konflikter på ett bra sätt blir de konstruktiva och 

leder till utveckling.  Alltså eftersträvar vi inte längre en skola utan konflikter. Vi vill istället 

kunna hantera de konflikter som uppstår på ett konstruktivt sätt eftersom i alla sociala 

sammanhang uppstår konflikter och de är nödvändiga för att utveckling ska ske.  

Utifrån den studie vi gjort förstår vi hur viktigt det konfliktförebyggande arbetet är. Det 

förebyggande arbetet bör leda till ett gott klassrumsklimat som präglas av acceptans och 

förståelse för andras upplevelser, känslor, erfarenheter och åsikter. Detta kan uppnås genom 

att pedagogen är rak och ärlig, att diskussioner förs och att pedagogen ser olikheter som en 

tillgång och uppmuntrar dessa. Även om det förebyggande arbetet ger goda resultat uppstår 

konflikter. Vi anser då att Szklarskis (1996) teori om den enande konflikthanteringen är att 

föredra. Det innebär i praktiken att läraren tar hänsyn till de inblandades känslor och behov 

och respekterar dem. Genom samtal med de inblandade eleverna, där alla kommer till tals och 

där ingen press eller hot förekommer, kommer man fram till en gemensam uppgörelse där 

ingen är förlorare. Vi anser att en lärare aldrig får nonchalera eller blunda för en konflikt 

eftersom det kan få mycket negativa konsekvenser. Läraren ska vara en trygg vuxen som har 

barnens bästa för ögonen och får därför inte svika barnen på detta sätt. Grundläggande i en 

god konflikthantering är att läraren har skapat goda och respektfulla relationer till sina elever.   

Ett av studiens huvudsakliga syften var att ta reda på hur lärare i sin undervisning kan 

kombinera den vardagliga konflikthanteringen med svenskämnet och estetiska uttrycksmedel. 

Eftersom det sällan talas om hur man kan ta in konflikthanteringen i undervisningen hade de 

lärare vi intervjuade inte reflekterat särskilt mycket över detta. När de tvingades fundera över 
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det visade det sig dock att de på olika sätt använder sig av svenskämnet och estetiska 

uttrycksmedel i arbetet med konflikter. Vi tycker att kombinationen av konflikthantering och 

undervisning i skolämnen är att föredra. All undervisning i skolan ska bygga på de 

strävansmål som beskrivs i kursplanen. Konflikthanteringen tar mycket tid från den planerade 

undervisningen men den är ändå nödvändig för att få en fungerande verksamhet där alla mår 

bra. Istället för att dela upp arbetet med konflikter och ämnesundervisningen för sig, anser vi 

att dessa två går utmärkt att kombinera. Arbetet med konflikter kan på så sätt också ha fokus 

på att eleverna tillägnar sig ämneskunskaper. I svenskan är skönlitteratur utmärkt att använda. 

Då kan pedagogen till exempel välja en bok som berör konflikter och ligger nära elevernas 

erfarenhetsvärld för att eleverna ska bli berörda och få en läsupplevelse. Dessa upplevelser 

kan läraren använda som utgångspunkt i diskussioner. Genom detta sätt att arbeta utvecklar 

eleverna sina svenskkunskaper i form av utökat ordförråd, sin läs- och skrivförmåga, muntligt 

tal och förmågan att uttryck sin åsikt. Konfliktsituationen som beskrivs i den skönlitterära 

boken diskuteras och eleverna får på så sätt ta del av varandras tankar kring det lästa. Bokens 

innehåll och de efterföljande diskussionerna ger eleverna nya perspektiv vilket i sin tur 

utvecklar empatin och förståelsen för andra. Man kan använda sig av flera olika sorters 

skrivning i arbetet med konflikter. Det kan vara dagboksskrivning där eleverna får skriva av 

sig, skönlitterärt skrivande där eleverna får skriva sagor eller berättelser om 

konfliktsituationer de själva upplevt eller fantiserat ihop, samt argumenterade texter där 

eleverna får argumentera för sin åsikt. I skrivandet lär sig eleverna bland annat grammatiska 

regler, författarknep och om olika texttyper. Skrivandet hjälper också eleverna att reda ut sina 

tankar och känslor. I en konfliktsituation med mycket starka känslor kan dagboksskrivande 

fungera som en bearbetning av situationen. När de skriver skönlitterära texter tvingas de 

fundera och reflektera över hur andra människor känner och varför de agerar som de gör. Det 

hjälper dem att sätta sig in i andra människors perspektiv. Vygotskij (1995) menar att barnet 

skriver bäst om det som intresserar dem och som de funderar och reflekterat mycket över. Det 

handlar helt enkelt att väcka lusten för skrivandet hos barnet.  

Bilden går att använda på många olika sätt. Ett sätt är att eleverna skapar bilder som ska 

spegla hur de känner sig i en given konflikt. Bilden blir sedan utgångspunkt för diskussioner i 

klassen och eleverna får då tolka det bilden kommunicerar. Detta är ett exempel på ett 

medvetet arbetsätt mot strävansmålen i kursplanen i bild. Vi tror att barn ofta har känslor och 

tankar inom sig som de inte kan förmedla med ord och då kan bild fungera som ett extra 

medel för kommunikation. Gemensamma musikstunder som präglas av lust och glädje och 

där alla upplever att de är en del i gruppen stärker gemenskapen och bidrar till ett positivt 

klassrumsklimat. Musik kommunicerar känslor och kan därför vara utgångspunkt i samtal om 

vilka känslor och sinnesstämningar musik kan förmedla. Sångers texter kan också användas i 

diskussioner. Detta bidrar till att eleverna lär sig att medvetet lyssna på musik. Drama nämns 

inte i kursplanen men vi anser dock att eleverna genom olika former av drama tillägnar sig 

viktiga kunskaper. Eleverna kommer genom drama i kontakt med sina egna och andras 

känslor och utvecklar sin självkännedom. Dessa förmågor ger goda förutsättningar för att 

skapa ett gott klassrumsklimat och minska konflikter. Drama i olika former är också utmärkta 

medel för att väcka tankar och lära eleverna att hantera konflikter på ett konstruktivt vis. När 

en konflikt uppstår är situationen ofta akut. Därför är det svårt att då använda sig av ämnena i 

hanteringen av denna konflikt. Kombinationen tror vi fungerar bäst i det förebyggande arbetet 

men att i en konfliktsituation kunna referera till det förebyggande konfliktarbetet tror vi är 

effektivt. Förhoppningsvis har eleverna tillägnat sig tankar och värderingar om hur man ska 

handskas med konflikter och på så vis kan läraren påminna eleverna om detta i en akut 

konfliktsituation. 
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6.4 Fortsatt forskning 

Under genomförandet av vår studie har vi kommit att tänka på en del andra intressanta 

undersökningsområden. Vi har i vår studie dragit slutsatsen att det borde gå att kombinera 

ämnena och arbetet med konflikter. Vi har i vår intervjustudie tagit reda på hur lärarna anser 

att de arbetar med konflikthantering i kombination med skolämnen. Det skulle vara intressant 

att genom observationer se hur de faktiskt arbetar. Nästa steg skulle kunna vara att mer 

djupgående studera arbetssätt där arbetet med konflikter och ämnena kombineras.  

7. Tack 

Vi vill tacka alla pedagoger som medverkade i våra intervjuer. Vi vill också tacka Ulla 

Reiderstedt som genom respons förbättrat vårt arbete. Slutligen vill vi tacka vår handledare 

Kristina Bartley för den hjälp och stöd vi fått under arbetets gång.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Tema 1 Bakgrundsfrågor 

 Ålder? 

 Vad har du för utbildning? 

 När tog du examen? 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Hur länge har du arbetet på denna skola? 

 Har du fortbildning inom konflikthantering? 

 I vilken åldersgrupp arbetar du? 

  

Tema 2 Förebyggande arbete mot konflikter 

 Arbetar du förebyggande mot konflikter i klassrummet? Hur? Konkreta exempel. Hur 

kommer det sig att du gör så? 

 Hur ofta arbetar du förebyggande mot konflikter? Är det ett regelbundet arbete? 

 Använder du dig av ämnet svenska i det förebyggande arbetet? Hur? Konkreta 

exempel? Hur kommer det sig att du gör så? 

 Använder du dig av estetiska uttrycksmedel i det förebyggande arbetet? Hur? 

Konkreta exempel? Hur kommer det sig att du gör så? 

 Arbetar du medvetet för att främja elevernas lärande i det förebyggande arbetet? 

Berätta hur.  

 Hur skulle du kunna arbeta förebyggande med hjälp av svenska och estetiska 

uttrycksmedel för att främja elevernas lärande? 

Hur kommer det sig att du inte arbetar på detta sätt? 

 Tema 3 Åtgärder mot konflikter 

 Har du mycket konflikter i din elevgrupp? 

 Vad är det för typ av konflikter? 

 Varför är det viktigt att hantera konflikter? Berätta 

 På vilket sätt hanterar du de konflikter som uppstått? Konkreta exempel? Hur kommer 

det sig att du gör så? 

 Vilka konflikter är svårast att lösa? Varför är det så tror du? 

 Använder du dig av ämnet svenska när du hanterar konflikter i klassrummet? Hur? 

Konkreta exempel? Hur kommer det sig att du gör så? 

 Använder du dig av estetiska uttrycksmedel när du hanterar konflikter i klassrummet? 

Hur? Konkreta exempel? Hur kommer det sig att du gör så? 

 Arbetar du medvetet för att främja elevernas lärande när du hanterar konflikter? 

Berätta hur. Hur kom du fram till att göra på detta sätt? 

 Hur skulle du kunna använda svenska och estetiska uttrycksmedel i din 

konflikthantering? 

Konkreta exempel?  
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Bilaga 2 

Hej! 

Vi är två studenter från lärarhögskolan i Borås som skriver vårt examensarbete. Vi skriver om 

konflikthantering och vårt syfte är att studera hur ett antal lärare arbetar förebyggande mot 

konflikter i klassrummet samt hur de hanterar konflikter genom att använda svenska och 

estetiska uttrycksmedel (Ex. drama, bild och musik) på ett sätt som främjar elevernas lärande.  

Vi grundar vårt arbete på intervjuer med aktiva lärare och ber nu därför om din hjälp och 

medverkan. Vi utgår från de forskningsetiska principerna då vi genomför våra intervjuer. De 

principer vi utgår från är utgivna av vetenskapsrådet och finns till för att skydda dig som 

respondent. De är: 

 Informationskravet vilket innebär att vi som undersökare måste informera dig om 

syftet med undersökningen. 

 Samtyckeskravet betyder att ni som deltagare själva får bestämma om ni vill medverka 

eller ej.  

 Kononfidentialitetskravet betyder att alla undersökningar ska ge störta möjliga 

konfidentialitet och därmed är anonyma.  

 Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in om enskilda individer endast 

får användas för forskningsändamål.  

 

Konflikter kan definieras på olika sätt. Det är lätt att definitionen av konflikter innefattar 

kränkande behandling och mobbning vilket vi inte har valt att fokusera på. För att intervjun 

ska hålla sig inom området av vårt syfte har vi valt att skicka med den definition vi utgår från: 

En konflikt uppstår när en individs behov, värderingar eller önskningar inte stämmer överens 

med de andras. Om konflikten tillvaratas på ett konstruktivt sätt är den positiv. Detta innebär 

att konflikten stärker de inblandade individerna och bidrar till personlig utveckling. När 

konflikten övergår till att bli destruktiv blir situationen problematisk och konflikten tar mer 

energi än vad den ger. Konflikten blir då negativ på så vis att de inblandade känner sig 

förelämpade och därmed påverkas deras självkänsla. Gemensamt för alla konflikter är ett 

känslomässigt engagemang.  

Vi bifogar även intervjufrågor för att ni ska ha möjlighet att veta och vara förberedda på vad 

vi kommer fråga om.  

Vi vore tacksamma om du ville medverka. För att ge besked om din eventuella medverkan 

eller om du har frågor kontakta oss då på mail eller telefon. 

Amanda Redierstedt:  Mail: s061449@utb.hb.se 

                                    Telefon: 0739-130962 

Therese Molin: Mail: s061430@utb.hb.se 

                         Telefon: 0737-089729 

Tack på förhand! 

Amanda Reiderstedt och Therese Molin 
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